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االستفادة من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حاولت الحكومات التقليدية  إطارفي 

اراء المواطنين حول هذه الدراسة استطلعت  اتمته مؤسساتها لتقديم خدمات لمواطنيها بطريقة سريعة وكفاءة عالية.

المؤسسات االلكترونية في ليبيا. حيث استخدم السجل المدني بعض حول إداء  المواطنين تواجه التحديات التي

حول الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسة، وتم اختيار السجل المدني المواطنين والتحديات  كنموذج لتقييم اراء

ين على السجل االبيار كحقل للدراسة. وذلك من خالل اجراء دراسة على عينة عشوائية من المواطنين المتردد

وتم االعتماد على المقابلة الشخصية واالستبيان لجمع المعلومات ومن ثم  المدني االبيار لتسجيل المواليد الجدد.

أدت  ليها بأن هناك معوقات وتحدياتالمتحصل ع وتبين من خالل النتائج SPSSتحليلها باستخدام برنامج   

بيار للمواطنين، وأيضا من خالل هذه النتائج قدمت الدراسة للقصور في الخدمات المقدمة من السجل المدني اال

 التوصيات التي من شأنها زيادة كفاءة األداء بداخل هذه المؤسسة.

  المقـدمــة .1

الحكومة اإللكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومـات واعتماد أساليب جديدة إلقرار استراتيجيات وطرق حديثة 

وسيلة لتحسـين المنافسـة في المؤسسات إلنجاز األعمال لتحسين األ داء والفعالية في الحكومة. وهي أيضا و
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تم استخدام الحكومة االلكترونية من قبل الحكومات الحكومية واالرتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.  حيث 

ة وما توفره هذه الخدمات التقليدية في القضاء على السلبيات والتغلب على المعوقات منها اإلدارية، مالية، بشري

من عوائد للدولة وتقليل النفقات الحكومية وزيادة الشفافية بتحديد المسؤوليات واإلسهامات وذلك بسن التشريعات 

[. والدول 2،1والقوانين ذات الصلة بنشر المعلومات الحكومية لتحديد نطاقها ونشرها بصدق وفي الوقت المحدد ]

التغيير الى الحكومة االلكترونية فبعض الدول تبنت هيكلية واضحة في سبيل  العربية لم تكن بمنأى عن هذا

تحيق أهداف الحكومة االلكترونية إال أن البعض األخر مازال يواجه المعوقات والتحديات في سبيل تبنى 

مفهوم الحكومة استراتيجية بينة. وعلى سيبل المثال ليبيا إحدى الدول العربية التي تسعى إلى مواكبة التغيير الى 

االلكترونية إال إنها الزالت تعاني من العديد من الصعوبات والتحديات لتحقيق ذلك. فمصلحة األحوال المدنية في 

ليبيا هي إحدى المؤسسات التي أدخلت العمل التقني الي خدماتها بهدف تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة 

م صدر القانون رقم 1191م وفي سنة 1113مدنية في ليبيا بتاريخ بداية قيود األحوال الوكانت  الى مواطنيها.

[ ومن ضمن خداماتها التي تقدم للمواطنين 3م بشأن األحوال المدنية والذي ال يزال ساري حتى اآلن ]39/1191

 األولى من خالل مكاتب السجل المدني فياالستراتيجية المتبعة عبر مرحلتين هي اإلبالغ عن المواليد الجدد و 

والمرحلة الثانية إجراءات التسجيل تنجز بطريقة يدوية أو الكترونية المستشفيات سواء العامة أو الخاصة وبعض 

ومكان الدراسة مكتب السجل المدني االبيار حيث جمعت تتم في مكاتب المصلحة عن طريق أولياء األمور. 

الت لتقديم أفضل الخدمات لجمهور وعلى الرغم من المحاو مولود.  11المعلومات خالل شهرين لعينة من 

المواطنين إال أن هناك بعض المالحظات التي أوردوها هؤالء المواطنين المترددين من خالل الزيارات التي قام بها 

حيث تحاول هذه الدراسة إيضاح التحديات التي تواجه المواطنين عند تسجيل  الباحثون قبل البدء بهذه الدراسة.

جراءات التي تنجز على مرحلتين والتي وتعكس إهدار الوقت وتقليل كفاءة الخدمات المواليد من حيث اإل
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معايير مدي إدراك المراجعين لجودة الخدمات المقدمة من السجل المدني. وتهدف هذه للمستفيدين، وكذلك تقييم 

لمدني من وجهة الدراسة الى التعرف على اهم التحديات التي تعيق الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة السجل ا

 نظر المراجعين والمستفيدين على مصلحة السجل المدني االبيار. وفيما يلي يطرح الباحثون الفرضيات التالية:

 وفيما يلي يطرح الباحثون التساؤالت التالية:

خيرا تقييمهم لنظام تسجيل المواليد الجدد وأيضا تقييمهم لنظام الخدمات وأو  نمواطنيالهل توجد تحديات تواجه  •

 تقييمهم العام.

هل يوجد ارتباط )عالقة بين متغيري تقييم نظام التسجيل للمواليد الجدد والتقييم العام للمواطنين المترددين على  •

السجل المدني(، وايضا وجود ارتباط بين متغيري تقييم الخدمات حسب اراء المواطنين والمحور الرئيسي التقييم 

 العام للمواطنين(.

تأثير لكل المتغيرات )تقييم نظام التسجيل للمواليد الجدد، تقييم الخدمات حسب اراء المواطنين( على  هل يوجد •

المتغير التابع )التقييم العام للمواطنين( بين المواطنين المترددين على السجل المدني االبيار عند مستوي داللة 

...0. 

 الفرضيات: 

ي االبيار من حيث تقييمهم لنظام تسجيل للمواليد الجدد وأيضا تقييمهم وجود تحديات تواجه مواطني السجل المدن •

 لنظام الخدمات وأخيرا تقييمهم العام للمواطنين المترددين على السجل المدني.

وجود ارتباط )عالقة بين متغيري تقييم نظام التسجيل للمواليد الجدد والتقييم العام للمواطنين المترددين على  •

(، وايضا وجود ارتباط بين متغيري تقييم الخدمات حسب اراء المواطنين والمحور الرئيسي التقييم السجل المدني

 العام للمواطنين(.
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وجود تأثير لكل المتغيرات )تقييم نظام التسجيل للمواليد الجدد، تقييم الخدمات حسب اراء المواطنين( على  •

واطنين المترددين على السجل المدني االبيار عند مستوي داللة المتغير التابع )التقييم العام للمواطنين( بين الم

...0. 

لتحول الى الحكومة التي تعيق االرئيسية  ة تكمن في تناولها لموضوع التحديات والمعوقاتأهمية هذه الدراس  

كنها لم االلكترونية بمصلحة األحوال المدنية، حيث مازالت هناك بعض النماذج رغم انها تقوم على الحاسوب، ل

تغّير من اإلجراءات اإلدارية التقليدية في التعامل، وعليه يتوجب التخّلص من اإلجراءات واألساليب اإلدارية 

التقليدية، واالعتماد على أساليب مرنة تستوعب التغيير السريع وتبنى العمل اإلداري االلكتروني ومحاولة تحسين 

 .[4]الحاجة تفتضيه هذه الخدمات وفق ما

 :سات السابقةالدرا .1.1

قلة  في ليبيا توجد بعض الدراسات الخاصة بمفهوم الحكومة من ناحية استراتيجية اال انه الحظنا من خالل البحث

ت أجريت في بعض الدول العربية الحكومة االلكترونية ان لم تكن نادرة، لذلك سنعرض دراساباألبحاث المتعلقة 

على مدى وجود معوقات تعيق تطبيق الحكومة االلكترونية  هدفت الدراسة الى التعرف [0202]صليحه منهاو 

على مستوى اإلدارة المحلية، توصلت الدراسة الى وجود معوقات تعيق تطبيق الحكومة االلكترونية في البلديات 

هدفت الدراسة الى  [0202]الحموديالعايد و  .[5]محل الدراسة، مع تقديم بعض التوصيات التي تخدم الدراسة

بيق الخدمات االلكترونية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المستفيدين تقييم تط

منها، وتوصلت الدراسة الى ان تقييم تطبيق الحكومة اإللكترونية وفقا إلجابات افراد العينة جاء بمستوى مرتفع، 

وتدريب موظفي الخدمة بما يتماشى وقدمت الدراسة توصيات من أهمها ضرورة وضع الخطط الالزمة لتأهيل 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان اثر  [0202] كريبطحديد و  .[2] ومتطلبات التغيير وتطبيقات الحكومة االلكترونية
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الخدمات االلكترونية الموجهة لخدمة المواطنين وتقييمها من وجهة نظر المستفيدين منها، وقد أظهرت نتائج 

 عواد .[6] رونية التي تقدمها وزارة الداخلية واإلدارة المحلية تحظي باستخدام واسعاالستبانة ان الخدمات االلكت

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة الخدمات التي تقدمها دائرة األحوال المدنية والجوازات/ الدائرة الرئيسة  [2.19]

لرضا العام عن جودة الخدمات )عمان( من وجهة نظر المراجعين، حيث توصلت الدراسة إلى ان هناك حالة من ا

المقدمة، واوصت الدراسة بضرورة التأهيل والتدريب والتطوير لقدرات االفراد المعنيين بالتواصل المباشر مع 

  .[4] المراجعين

اتضح من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة لموضوع الحكومة االلكترونية وتأثيرها على حياة المواطن، انها 

الحالية في انها اعتمدت على االستبانة، استخدمت المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت برنامج تتفق والدراسة 

(.(SPSS تعيق تطبيق  [5]باإلضافة ان )تتفق مع الدراسة الحالية في التعرف على وجود معوقات )تحديات

نظام وليس المواطنين الحكومة االلكترونية ولكنها تختلف في ان االستبانة استهدفت الموظفين المستخدمين لل

تختلف والدراسة الحالية في تطبيق الخدمات االلكترونية الموجهة  [6،4،0] اتلدراس المتلقين للخدمة، بالنسبة

 .لخدمة المواطنين وتقييمها من وجهة نظر المستفيدين منها

 منهجية الدراسة: .2

ة هذه الدراسة من أجل معرفة ، وهذا المنهج يالئم طبيعالتحليلي نتهجت هذه الدراسة المنهج الوصفيا

المواليد الجدد وتأثير هذه التحديات على كفاءة تسجيل  التحديات والمعوقات في الخدمات المقدمة للمواطنين اثناء

 . ن الخدمات التي تقدمها المصلحةالمواطنين عالنظام حسب اراء 

يتكون مجتمع  .م2.21 يوليو إلى م2.21 يونيوخالل الفترة من  السجل المدني االبيارفي أجريت هذه الدراسة 

استبيان  11تم توزيع عدد  .تسجيل ابناءهم يريدون انهاء إجراءاتلمستهدفين الذين المواطنين االدراسة من 
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 11، تم استرجاع عدد المواطنين المترددين على المصلحة لغرض انهاء تسجيل المواليد الجدد عشوائي على

وفقاو لمقياس ليكرت  تصميم استبيانوتم  %..1مثلت معدل االستجابة استبيان مستوفية البيانات، بحيث 

 ، ومن(5-0تسجيل المواليد الجدد )راءات اجتقيم نظام  أسئلةحيث شمل على  ة،انات الدراسلتجميع بيالخماسي 

 .اأهداف الدراسة وتجيب عن تساؤالتهلتغطية تقييم الخدمات حسب آراء المواطنين  (6-00)

تم تشفير البيانات إلى رموز عددية لضمان إدخال البيانات بشكل دقيق وسريع إلى الحاسب  تتحليل البيانال

ومعالجة  تحليل وانجز تم إجراء التحليل االستطالعي للتأكد من عدم وجود خطأ في إدخال البيانات. اآللي، كما

البياني باستخدام برنامج أساليب العرض  اهمهاباستخدام مجموعة الطرق واالختبارات اإلحصائية  البيانات

كرونباخ، التكرارات والنسب المئوية، الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري، الوزن النسبي  الفا االكسيل، معامل

واالتجاه العام، أيضا معامل ارتباط بيرسون، اختبار تي للفرق بين العينات المستقلة، اختبار اف تحليل التباين في 

 ..2اإلصدار  SPSSبواسطة البرنامج اإلحصائي  ل االنحدار المتعدداتجاه واحد، أخيرا تحلي

لقياس مدي ثبات أداة الدراسة )االستبانة( استخدمت الباحثون )معامل الفا كرو نباخ( لتأكد  حساب ثبات االستبانة

 عينة الكلية،( وقد تم استبعادها من ال30( مكونة من )Pilot studyمن ثبات أداة الدراسة على عينة استطالعية )

 ( يوضح معامل ثبات أداة الدراسة.1والجدول )

 Cronbach Alpha معامل الفا كرو نباخ ( يوضح1جدول)
 المحاور عدد الفقرات ثبات المحور

 الثبات العام لالستبيان 11 0.774
( لإلجمالي 774..( ان معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مقبول بنسبة جيدة حيث بلغ )1يتضح من الجدول رقم )

يمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة بحسب مقياس عبارة حيث الفقرات االستبيان البالغ عدده احادي عشر 

 كحد ادني للثبات. .7..نانلي والذي اعتمد 

 توزيع عينة الدراسة:
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مشاركين في الدراسة، فان الفئة ألغلب كما نالحظ من خالل االشكال أعاله، والتي توضح توزيع افراد العينة ال
( اما بالنسبة للنوع فهم من الذكور حيث بلغت نسبتهم 41سنة، بنسبة )% .4افراد العينة من هم أكبر من

( الن اغلب المترددين على السجل المدني من اإلباء، وأيضا بالنسبة للمؤهل العلمي فكان اغلبهم من 11)%
( ،وتليها نوع وظيفة المشاركين والتي كانت اغلبهم من هم يعملون في .47.2حملة الشهادة الجامعية بي)%

اما عن استخدام األنترنت لألشخاص المترددين فكانت اجابتهم ، (.19.0القطاع الحكومي او الخاص بسنبة)%
 (.92جيدة )%
لبيانات الهدف من هذا االختبار هو التعرف على إذا ما كانت ا Test of Normalityالطبيعي: التوزيع 

-Shapiro-Wilk, Kolmogorov))استخدام اختبار المتحصل عليها تتبع التوزيع الطبيعي ام ال، ولهذا اتم 
Smirnov tests  ، تم استخدام  ،0...اتضح ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوي الداللة اقل من

 اإلحصاءات الوصفية التي توضح اتجاه افراد العينة.
 

 Descriptive statisticsيوضح اإلحصاءات الوصفية إلفراد العينة  (2جدول)
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 ت ت ت ت ت

فق
موا

 

75.96% 1.4236
6 

 1 .م تسجيل المولود الجديد في الوقت المحددةيتلم  43 16 7 15 8 3.7978

9% 16.9
% 

7.9% 18% 48.3% 

فق
موا

 

77.08% 1.3697
3 

بين كثرة التنقل  بسببانجاز الخدمة في  توجد صعوبة 43 18 6 16 6 3.8539
المكاتب االدارية في المستشفى ومكتب تسجيل المواليد الجدد 

 في المستشفى

2 

6.7% 18% 6.7% 20.2% 48.3% 

فق
موا

 

69.66% 1.5456
1 

الجدد يتم تسجيل المواليد الجدد في مكتب تسجيل المواليد ال  38 12 5 23 11 3.4831
السجل مكتب  بالمستشفى اال بإحضار نموذج التسجيل من

 المدني

3 

12.4% 25.8
% 

5.6% 13.5% 42.7% 

فق
موا

 

79.10% 1.2239
1 

ما مكتب تسجيل المواليد الجدد مب حاسوب أجهزة ال توجد 43 17 14 12 3 3.9551
 الخدمات تقديم عملية يصعب

4 

3.4% 13.5
% 

15.7% 19.1% 48.3% 

فق
موا

 

58.88% 1.5252
4 

يتم تسجيل مبدئي للمواليد الجدد في تعقد اإلجراءات بحيث  19 20 10 17 23 2.9438
ت مكتب السجل المدني بالمستشفى، ثم يتم استكمال االجراءا

 في مكتب السجل المدني.

5 

25.8% 19.1
% 

11.2% 22.5% 21.3% 

فق
موا

 

78.88% 1.1809
0 

الوصول الي مكتب تسجيل المواليد الجدد في  صعوبة 39 23 13 11 3 3.9438
 .كونه في مبنى خارج المستشفى المستشفى

6 

3.4% 12.4
% 

14.6% 25.8% 43.8% 

فق
موا

 

79.55% 1.3226
8 

مكتب تسجيل بمناسبة  واستقبال انتظار قاعاتال تتوفر  47 15 12 8 7 3.9775
 .المواليد الجدد بالمستشفى

7 

7.9% 9% 13.5% 16.9% 52.8% 

فق
موا

 

83.15% 1.1170
1 

الخدمة  قبل مقدمي من المعاملة واالستقبال حسن تتوفرال  46 24 10 5 4 4.1573
 بسبب ضغط العمل وضيق المكان. للمواطنين

8 

4.5% 5.6% 11.2% 27% 51.7% 

فق
موا

 

76.63% 1.3334
5 

مكتب تسجيل المواليد الجدد  العمل في أوقات عدم مالئمة 40 19 12 11 7 3.8315
 .بالمستشفى مع اوقات عمل المراجعين

9 

7.9% 12.4
% 

13.5% 21.3% 44.9% 

فق
موا

 

72.81% 1.3588
7 

تسجيل  تواجهني أثناء التي ألغلب المشاكل ولحل توجدال  36 14 16 17 6 3.6404
 المولود الجديد.

1
0 

6.7% 19.1
% 

18% 15.7% 40.4% 

فق
موا

 

74.16% 1.2810
0 

على وضوح قيمة رسوم التسجيل تحرص مصلحة السجل ال  33 19 23 6 8 3.7079
 والمعامالت.

1
1 

9% 6.7% 25.8% 21.3% 37.1% 

فق
موا

 

يم نظام لتقي الوزن النسبي
  التسجيل للمواليد الجدد

72.134% 

لمتغير الكفاءة    االنحراف المعياري
11171 ..   

الوسط  لمتغير الكفاءة  3.6067
 الحسابي

  .تقييم نظام التسجيل للمواليد الجدد ( تمثل0-1الفقرات )

فق
موا

 

تقييم  الوزن النسبي
الخدمات حسب اراء 

 %  77.021  المواطنين

اف المعياري االنحر  0.90472
    لمتغير الرضي

الوسط   لمتغير الرضي  3.8764
  الحسابي

  .تقييم الخدمات حسب اراء المواطنين ( تمثل11-9الفقرات )
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بوزن    3.9.7 الجدد للمواليد التسجيل نظام تقييم الوسط الحسابي ( يوضح االحصاءات الوصفية والتي تبين2جدول رقم )
، 3.8764الوسط الحسابي  كان تقييم الخدمات حسب اراء المواطنينلمتغير ا باتجاه عام موافق، وجاء 72.134نسبي% 

  3.7538واخيار الوسط الحسابي العام للرضي الوظيفي  المواطنين بموافق، ءراإل، واتجاه عام  77.021نسبي %بوزن 
بوزن نسبي  و المترددين علي السجل المدني في مدينة االبيار لكل المحاور موافقللمواطنين  العام للتقييموكان االتجاه العام 

العينة بموافق بسبب اتفاق اغلبهم بوجود معوقات تواجه االفراد في تقييمهم  ،وهذا يفسر اتجاه اغلب افراد 79..70عام % 
   العام الخدمات المقدمة من مصلحة السجل المدني االبيار اثناء تسجيلهم للمواليد الجدد .

 للمواطنين  امالع الجدد والتقييم للمواليد التسجيل نظام تقييميوجد ارتباط )عالقة بين متغيري  القائلة: الفرضية اختبار
 العام التقييم المواطنين اراء حسب الخدمات تقييمالسجل المدني( وهل يوجد ارتباط بين متغيري  المترددين على

 . 0...عند مستوي داللة  (للمواطنين

  ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام معامل االرتباط )معامل بيرسون(.
  Pearson correlation coefficient( يوضح معامل االرتباط 3جدول )

   الداللة االحصائية      مستوي المعنوية معامل االرتباط المحاور
 الجدد للمواليد التسجيل نظام تقييم

 للمواطنين العامالتقييم * 
 دال احصائيا 0.000 **0.857

 اراء حسب الخدمات تقييم
 العام التقييم* المواطنين

 للمواطنين

 يادال احصائ  0.000 **0.916

 
 للمواليد التسجيل نظام( وجود عالقة دال احصائيا )بمعامالت ارتباط طردية عالية( بين 3ويفسر الجدول )رقم 

العام للمواطنين المترددين على السجل العام عند  التقييم مع متغير المواطنين اراء حسب وتقييم الخدمات الجدد
 .0...وهي أصغر من  ....مستوي داللة 

 اراء حسب الخدمات تقييم الجدد، للمواليد التسجيل نظام تقييميوجد تأثير لكل المتغيرات )ة القائلة: اختبار الفرضي 
ولإلجابة على هذا التساؤل 0...عند مستوي معنوية  (للمواطنين العامالتقييم على المتغير التابع )( المواطنين

 تم استخدام االنحدار المتعدد.
 Multivariate regressionة ( نتائج االنحدار المتعدد4جدول)

فق
موا

 

العام للتقييم  الوزن النسبي
 79..70 %للمواطنين 

االنحراف المعياري  0.80932
  العام

الوسط الحسابي العام    3.7538
 للرضي الوظيفي 

  العام للمواطنين( تمثل التقييم 11-1ت)الفقرا
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المتغيرات المتنبئة  المتغير التابع
 )المفسرة(

 قيمة Rقيمة 
R2 

قيمة اختبار 
F- 

مستوي 
 الداللة
F 

قيمة 
 Bمعامل

قيمة 
 -tاختبار 

مستوي 
داللة 

t- 

معامل 
   VIFالتضخم

التقييم العام 
 للمواطنين

      الثابت
0.984 

 
0.967 

 
1271.117 

 
.... 

3.754 239.940 ..00  
 للمواليد التسجيل نظام تقييم 1

 الجدد
..673 42.768 ..00 

 حسب الخدمات تقييم متغير
 المواطنين اراء

..425 27.035 .... 

  
والمتغيرات المفسرة )المستقلة( تم استخدام نموذج االنحدار التقييم العام للمواطنين من اجل معرفة العالقة بين 

ب  F( أظهرت نتائج ان نموذج االنحدار معنوي وذلك من خالل قيمة اختبار 4ل رقم )الخطي المتعدد جدو 
من  197..،وتشرح النتائج ان المتغيرات المفسرة تفسر  0...اصغر من  ....بمستوي معنوية  1271.117

بين    Bيمة كما جات ق  R2وذلك بالنظر الي قيمة معامل التحديد التقييم العام للمواطنين التباين الحاصل في 
  tوقيمة اختبار  973.. الجدد للمواليد التسجيل نظام تقييم ، وللمواطنين العامالتقييم التي توضح  العالقة بين 

التقييم العام  تحسن زاد الجدد للمواليد التسجيل نظام تحسين والداللة المعنوية المرتبطة بها  وهذا يعني ان كلما زاد
،ب  المواطنين اراء حسب الخدمات تقييم و للمواطنين العام التقييمالعالقة بين  وأيضا 973..بمقدار للمواطنين

تحسن الجيدة للمواطنين  الخدمات توفير و مستوي الداللة المرتبطة بها ،أي كلما زاد t،وقيمة اختبار 420..
،أي تشير الي  3وهي اقل من  1ويوضح أيضا قيمة معامل التضخم المساوية  420..بمقدار لهم العام  التقييم

 .للمواطنين العام التقييمعدم وجود التعددية الخطية بين المتغيرات، وأخيرا  يمكننا كتابة معادلة 
 الخدمات تقييم * .425.+ الجدد للمواليد التسجيل نظام تقييم * 973..+ 3.754= العام للمواطنين التقييم
 .+ الخطأ التنبؤ المواطنين اراء حسب

 النتائج: .3
ديات تحول دون تسجيل المواليد الجدد في مصلحة السجل المدني محل الدراسة من وجه نظر افراد وجود تح -

 العينة محل الدراسة.
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 حسب الخدمات تقييم- الجدد للمواليد التسجيل نظام تقييموجود ارتباط ذو داللة احصائية بين ابعاد دراسة ) -

 واطنين.للم العام المواطنين( مع المحور الرئيسي التقييم اراء

 نظام تقييم) إثر ذي داللة إحصائية لدي اراء عينة افراد الدراسة في السجل المدني االبيار للمتغيرات يوجد -

 .(للمواطنين العام التقييم) التابع المتغير على( المواطنين اراء حسب الخدمات تقييم الجدد، للمواليد التسجيل

 المناقشة:. 1.3

في  ية تبين إن تطبيق العمل االلكترونمقارنتها مع الدراسات السابقو عرضه من نتائج  مما تمن خالل 

[ والتزال الخدمات تقدم للمواطنين بطرق تقليدية 9،4،2مع الدراسات ] هما قارنليبيا لم يرقي للمستوي المطلوب إذا 

 EGDI (E-Governmentمؤشر الحكومة اإللكترونية  تستخدمحيث  [7دراسة لألمم المتحدة] في كما جاء

Development Index لقياس قدرات اإلدارات الوطنية الستخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتقديم )

الخدمات العامة، ويستند التقييم على وجود االنترنت في الدول، حيث يقيم مواقع االنترنت المحلية ومدى تطبيق 

 .يئات في تلك الدولسياسات واستراتيجيات الحكومة االلكترونية في الوزارات واله

جاهزية تقييم فعلي لدولة في مجال  113 البالغ عددهم بين االعضاء باألمم المتحدة مدى المنافسةالتقارير  بينتو 

، 2.11، 2.19، 2.14 من االطالع على وضعية ليبيا في التقارير األخيرة للسنوات. وبالحكومات االلكترونية

 .111،121،.192،14كان ترتبيها على التوالي  دةمن تقارير األمم المتحالمتوفرة  ..2.2

مرحلتين األولى  علىتتم حيث  في تسجيل المواليد الجددتوافق مع الدراسة الحالية وهذا القصور في الخدمة 

ومن ثم النماذج الورقية المتحصل عليها من المرحلة  الكترونيا  يدوياو أو  تنجزبمستشفيات العامة أو الخاصة 

ال يوجد إلزام بتوقيت محدد و  لمكتب السجل المدني ليمها عن طريق أولياء األمور كلن حسب ظروفهاألولى يتم تس
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وتشابهت الى حد في التحديات والمعوقات في  وهذا فيه تقليل للخدمات المقدمة للمستفيدين وفيها إهدار للزمن.

 .[0]الدراسة 

 لتوصياتا .4

وتوفير دعم مالي مناسب للتغيير الى العمل  .التشريعات القانونيةتوفير بنية تحتية مناسبة وذلك بإعادة النظر في 

اإللكتروني. ضرورة االعتماد على كفاءات بشرية عالية من أجل تحقيق مفهوم التغيير الى الحكومة االلكترونية 

بشكل فعلى. باستخدام اإلدارة االلكترونية يتمكن المواطنين من تسجيل المواليد الجدد في مكتب السجل 

. تقييم الخدمات من خالل أراء المستفيدين في فترات محددة م اختزال التسجيل في مرحلة واحدةبالمستشفى، ويت

 .لإلسهام في تحسين خدمات المؤسسة. ضرورة االنتقال من اإلدارة التقليدية الي اإلدارة الكترونية
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