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31 
( يبيف النصكص القانكنية كالئحتيا التنفيذية لكؿ بعد 1-2جدكؿ رقـ )

 (1-2) )األداء, الترقيات, الركاتب كالعبلكات, الحكافز, العقكبات, التظمـ(

 (3-1) جتمع األصمي حسب المديرية كالجنس.تكزيع أفراد الم 88

89 
تكزيع أفراد العينة حسب )الجنس, كالحالة االجتماعية, كالمؤىؿ العممي, 

 كالمديرية, كالراتب الشيرم, كسنكات الخبرة(.
(2-3) 

 (3-3) .تكزيع أفراد العينة حسب الجنس كالحالة االجتماعية 90
 (3-4) ىؿ العممي.تكزيع أفراد العينة حسب الجنس كالمؤ  91
 (3-5) تكزيع أفراد العينة حسب الجنس كالمديرية. 92
 (3-6) تكزيع أفراد العينة حسب الجنس كالراتب الشيرم. 93
 (3-7) تكزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس كعدد سنكات الخبرة. 94
 (3-8) تكزيع فقرات أداة البحث عمى أبعادىا. 95

98 
( لمصفكفة Pearson correlationيرسكف )نتائج معامؿ االرتباط ب

ارتباط فقرات كؿ بعد مف أبعاد كاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية 
 كالئحتو التنفيذية مع الدرجة الكمية لمبعد.

(9-3) 

99 

( Pearson correlationيبيف نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف )
مدنية كالئحتو لمصفكفة ارتباط فقرات تأثير نصكص قانكف الخدمة ال

التنفيذية عمى الرضا الكظيفي لقطاع المعمميف في محافظتي الخميؿ 
 كبيت لحـ مع الدرجة الكمية.

(10-3) 

100 
نتائج اختبار معامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا كالتجزئة النصفية عمى 
مختمؼ المجاالت لكاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو 

 رجة الكمية.التنفيذية كالد

(11-3) 

104 
األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتكسط كاقع تقييـ 

 نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية.
(1-4) 

106 
األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات تقييـ 

 يذية الخاصة باألداء.نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنف
(2-4) 

108 
األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات تقييـ 

 نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية الخاصة بالترقيات.
(3-4) 
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109 
األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات تقييـ 

مة المدنية كالئحتو التنفيذية الخاصة بالركاتب نصكص قانكف الخد
 كالعبلكات.

(4-4) 

110 
األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات تقييـ 

 (4-5) نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية الخاصة بالحكافز.

112 
ة ألىـ فقرات تقييـ األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياري

 (4-6) نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية الخاصة بالعقكبات.

األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألىـ فقرات تقييـ  113
 نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية الخاصة بالتظمـ.

(7-4) 

115 
الكمية لكاقع المتكسطات الحسابية  مفركؽ فيل (t-test) ت نتائج اختبار

إلى متغير  تبعان نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تقييـ 
 الجنس.

(8-4) 

117 
الكمية لكاقع المتكسطات الحسابية  لمفركؽ في (t-test) ت نتائج اختبار

الحالة  تبعان إلى متغيرنصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تقييـ 
 .االجتماعية

(9-4) 

119 
لكاقع تقييـ كاالنحرافات المعيارية  ,المتكسطات الحسابيةك األعداد, 

نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تبعان إلى متغير المؤىؿ 
 .العممي

(10-4) 

120 
 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم

Varianceكاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو  يف ( لمفركؽ
 التنفيذية تبعان إلى متغير المؤىؿ العممي.

(11-4) 

122 
كاقع تقييـ متكسطات في  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey) نتائج اختبار

نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية لدل معممي محافظتي 
 ر المؤىؿ العممي.الخميؿ كبيت لحـ تبعان إلى متغي

(12-4) 

124 
لكاقع تقييـ كاالنحرافات المعيارية  ,المتكسطات الحسابيةك األعداد, 

نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية المدنية تبعان إلى متغير 
 .المديرية

(13-4) 
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126 
 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم

Varianceلكاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو في  ( لمفركؽ
 التنفيذية تبعان إلى متغير المديرية.

(14-4) 

128 
كاقع تقييـ متكسطات في  ( لمعرفة اتجاه الداللةTukeyنتائج اختبار )

ي محافظتلدل معممي نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية 
 تبعان إلى متغير المديرية. الخميؿ كبيت لحـ

(15-4) 

130 
لكاقع تقييـ كاالنحرافات المعيارية  ,المتكسطات الحسابيةك األعداد, 

نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تبعان إلى متغير الراتب 
 .الشيرم

(16-4) 

132 
 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم

Varianceلكاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو في  ( لمفركؽ
 التنفيذية تبعان إلى متغير الراتب الشيرم.

(17-4) 

134 
لكاقع تقييـ نصكص كاالنحرافات المعيارية  ,المتكسطات الحسابيةك األعداد, 

 (4-18) .الخبرةقانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تبعان إلى متغير سنكات 

136 
 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم

Varianceكاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية في  ( لمفركؽ
 كالئحتو التنفيذية تبعان إلى متغير سنكات الخبرة.

(19-4) 

138 
 األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتكسط تأثير

 نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية عمى الرضا الكظيفي.
(20-4) 

140 
األعداد, كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات تأثير 

 نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية عمى الرضا الكظيفي.
(21-4) 

141 
الكمية لكاقع ات الحسابية المتكسط لمفركؽ في (t-test) ت نتائج اختبار

تأثير نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية عمى الرضا 
 تبعان إلى متغير الجنس.الكظيفي 

(22-4) 

143 
( لمفركؽ في المتكسطات الحسابية الكمية لكاقع t-testنتائج اختبار ت )

عمى الرضا  نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تأثير
 .الحالة االجتماعيةمتغير إلى  تبعان كظيفي ال

(23-4) 
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144 
تأثير  لكاقعكاالنحرافات المعيارية  ,المتكسطات الحسابيةك األعداد, 

نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية عمى الرضا الكظيفي 
 .تبعان إلى متغير المؤىؿ العممي

(24-4) 

145 
 One Way Analysis ofنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

Variance نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو  تأثير( لمفركؽ في
 متغير المؤىؿ العممي.إلى  عمى الرضا الكظيفي تبعان التنفيذية 

(25-4) 

145 
تأثير متكسطات في  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey) نتائج اختبار

الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية عمى الرضا الكظيفي  نصكص قانكف
 تبعان إلى متغير المؤىؿ العممي.

(26-4) 

147 
نصكص ر لتأثياألعداد, كالمتكسطات الحسابية, كاالنحرافات المعيارية 

متغير إلى  عمى الرضا الكظيفي تبعان قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية 
 .المديرية

(27-4) 

148 
 One Way Analysis ofائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم )نت

Variance نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو ( لمفركؽ في كاقع تقييـ
 متغير المديرية.إلى  تبعان التنفيذية 

(28-4) 

148 
تأثير متكسطات في  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey) نتائج اختبار

حتو التنفيذية عمى الرضا الكظيفي نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئ
 تبعان إلى متغير المديرية.

(29-4) 

149 
لكاقع تقييـ كاالنحرافات المعيارية  ,المتكسطات الحسابيةك األعداد, 

نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تبعان إلى متغير الراتب 
 .الشيرم

(30-4) 

150 
 One Way Analysis of) نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم

Varianceكاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية في  ( لمفركؽ
 كالئحتو التنفيذية تبعان إلى متغير الراتب الشيرم.

(31-4) 

151 
تأثير متكسطات في  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey) نتائج اختبار

يفي نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية عمى الرضا الكظ
 تبعان إلى متغير المديرية.

(32-4) 
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152 
لكاقع تقييـ كاالنحرافات المعيارية  ,المتكسطات الحسابيةك األعداد, 

نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية تبعان إلى متغير سنكات 
 .الخبرة

(33-4) 

153 
 One Way Analysis of) حادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف األ

Varianceكاقع تقييـ نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو في  ( لمفركؽ
 التنفيذية تبعان إلى متغير سنكات الخبرة.

(34-4) 

155 

بيف ( لمعبلقة Pearson Correlation) نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف
, كبيف تأثير يذيةنصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفكاقع تقييـ 

 يعمى الرضا الكظيف نصكص قانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية
 محافظتي الخميؿ كبيت لحـ.لدل معممي 

(35-4) 

158 
التكرارات كالنسب المئكية لتأثير تطبيؽ نصكص قانكف الخدمة المدنية 

 (4-36) كالئحتو التنفيذية عمى األداء.

160 
لتأثير تطبيؽ نصكص قانكف الخدمة المدنية  التكرارات كالنسب المئكية

 (4-37) كالئحتو التنفيذية عمى الترقيات.

162 
التكرارات كالنسب المئكية لتأثير تطبيؽ نصكص قانكف الخدمة المدنية 

 (4-38) كالئحتو التنفيذية عمى الركاتب كالعبلكات.

163 
المدنية  التكرارات كالنسب المئكية لتأثير تطبيؽ نصكص قانكف الخدمة

 (4-39) كالئحتو التنفيذية عمى الحكافز.

165 
نصكص قانكف الخدمة المدنية تطبيؽ  لتأثيرالتكرارات كالنسب المئكية 

 (4-40) عمى العقكبات.كالئحتو التنفيذية 

166 
التكرارات كالنسب المئكية لتأثير تطبيؽ نصكص قانكف الخدمة المدنية 

 (4-41) كالئحتو التنفيذية عمى التظمـ.


