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 وسوف ٌتم تناول الموضوع من خالل العناصر التالٌة :
 أوال: االطار المنهجى للبحث

 قانون الخدمة المدنٌة فى مصر : اطار نظرى ثانٌا:الجهاز االدارى و
 ثالثا: االجراءات المنهجٌة للبحث
 رابعا: نتائج الدراسة ومناقشتها

 :النتائج العامة للبحثخامس
 سادسا: التوصٌات
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 أوال: االطار المنهجى للبحث
 البحث:  موضوع -1



 
 أهداف البحث :-2

-  
-  
-  
-  

 البحث:تساؤالت  -3
    

 -   
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 أهمٌة البحث:  -4
 

 األهمٌة النظرٌة -

 

 
  
 

 األهمٌة المجتمعٌة -
- 

 
 التوجه النظرى للبحث: 
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 ثانٌا:الجهاز االدارى وقانون الخدمة المدنٌة فى مصر : اطار نظرى  -

   الخدمة المدنٌة : -1
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 ) القطاع العام (   الهٌئات العامة -2 

 قانون الخدمة المدنٌة -3 
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 2116ٌة نن الخدمة المدإصدار قانومسٌرة  -

. 

.

.

 .

 القانون داخل مجلس النواب الجدل بشأن -
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 اٌجابٌات وسلبٌات قانون الخدمة المدنٌة 

  2115لسنة  11إٌجابٌات قانون الخدمة المدنٌة رقم 
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 للبحث:جراءات المنهجٌة اإلثالثا:  
 اعتمد البحث على مجموعة من  اإلجراءات المنهجٌة ٌمكن عرضها على النحو اآلتى : 

منهج البحث

طرق البحث :

مجتمع البحث

عٌنة البحث

نوع العٌنة

طرٌقة سحب العٌنة

حجم العٌنة

 خصائص عٌنة البحث:  -
من حٌث السن

ومن حٌث النوع

ومن حٌث مستوى التعلٌم:

االجتماعٌة:  ومن حٌث الحالة

ومن حٌث المستوى االجتماعً

 

ومن حٌث تبعٌة جهة العمل: -

 



 (2018 يونيه – إبريلعدد )  46 اجمللد -مشس حوليات آداب عني 
 

- 130 - 

ومن حٌث المستوى الوظٌفً:

ومن حٌث الخبرة الوظٌفٌة: 

ومن حٌث مستوى األجر:

األسالٌب المستخدمة فى تحلٌل البٌانات

فى تحلٌل البٌانات ، حٌث استخدمت  SPSSاعتمد البحث على حزمة البرامج االحصائٌة 

 الباحثة كل من : 

:نتائج الدراسة المٌدانٌة رابعا:  
 الخدمة المدنٌة : لقانون الموظف. ادراك 1

 الموظف وقانون الخدمة المدنٌة. (1جدول )
 الرأي

 عبارةال
 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 111 356 31.1 131 61.2 211 هل قرأت قانون الخدمة المدنٌة؟

 111 356 1..1 61 12.9 295 بالقانون قامت جهة العمل بعقد ندوات للتعرٌف

 111 356 36.2 129 63.1 .22 هل ترى القانون القدٌم أفضل من القانون الجدٌد

 111 356 64.6 231 35.1 125 القانون الجدٌد سٌفٌد الموظفٌن

أن القانون منح القوة والسٌطرة للرئٌس اإلداري وأهدر حق 
 الموظف المرؤوس

296 13.1 61 16.9 356 111 

أن قانون الخدمة المدنٌة ٌضمن حق الموظف فً التظلم 
 على الجزاءات

145 41.. 211 59.3 356 111 

توقٌع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظف الذي ٌقدم 
 عنه تقارٌر بمرتبة ضعٌف ٌتسم بالعدالة

114 32.1 242 61.1 356 111 

 111 356 ..51 114 41.3 1.2 سنة عادل 51سن المعاش المبكر الذى حدده القانون 

 111 356 41.9 149 51.2 .21 اإلجازات التى حددها  قانون الخدمة كافٌة  

 111 356 1..3 132 62.9 224 أن تطبٌق القانون ال ٌضمن حق الموظف
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% من العٌنة أن جهات العمل لم تعقد 12.9نحو 

ن وأبعاده المختلفةتعرٌفٌة بالقانولموظفٌها ندوات

 

ٌرون  العٌنة % من 63.1أن 

.% ٌرون ان الجدٌد أفضل من القدٌم36.1فضل من الجدٌد، أما أالقانون القدٌم 

ترى منح % من العٌنة 13.1

اإلداريالقوة والسٌطرة للرئٌس 

لم ٌضمن حق الموظف فً المدنٌة % ٌرون أن قانون الخدمة 

التظلم على الجزاءات 

توقٌع العٌنة على من إجمالً % 61.1اعتراض  

بمرتبة ضعٌف ألن ذلك  لموظف الذي ٌقدم عنه تقارٌرا علىالفصل من الخدمة عقوبة 
ال ٌتسم بالعدالة،
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أن من إجمالً العٌنة % 62.9ٌرى 

ٌضمن حق الموظف  تطبٌق القانون ال

 قانون الخدمة المدنٌة والعدالة .2

26 

 

 قانون الخدمة المدنٌة والعدالة. (2جدول )
 الرأي

 عبارةال
 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

هل ترى أن التعٌٌن فً قانون الخدمة 
 المدنٌة عادال وشفافا

134 3..6 222 62.4 356 111 

هل ٌحقق القانون العدالة بٌن جمٌع 
 الموظفٌن

19 25.1 26. .5.1 356 111 

هل ترى أن جداول االجور التً حددها 
 القانون عادلة؟

.9 22.2 2.. .1.1 356 111 

هل ترى أن نظام الترقٌات ٌتمٌز بالعدالة 
 والشفافٌة؟

114 32.1 242 61.1 356 111 

هل ترى أن العالوات الدورٌة التً حددها 
 القانون عادلة؟

99 2..1 25. .2.2 356 111 

ن مساعدي الوزراء هل إجراءات تعٌٌ
 ٌتسم بالشفافٌة؟

112 21.. 254 .1.3 356 111 

هل استثناء الجهات والوظائف ذات 
الطبٌعة الخاصة من إجراءات التعٌٌن 

 المعتادة ٌتسم بالعدالة والشفافٌة؟
91 25.3 266 .4.. 356 111 

منع المشرع أن ٌعمل موظف تحت رئاسة 
أحد أقاربه من الدرجة األولى، هل ذلك 

 تمٌز بالعدالة والشفافٌة؟ٌ
211 59.1 146 41.1 356 111 
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األجور

الترقٌات

بالعالوة الدورٌة

التعٌٌن فً الوظائف العلٌا
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 قانون الخدمة المدنٌة فعالٌة .3

 قانون الخدمة المدنٌة. فعالٌة (3جدول )

 الرأي
 عبارةال

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 111 356 4..6 241 32.6 116 هل ٌضمن القانون القضاء على الفساد والواسطة والمحسوبٌة؟

 111 356 ..51 219 41.3 .14 هل قام القانون بتفعٌل دور األجهزة الرقابٌة؟

هل ترى أن تطبٌق الجزاءات بالقانون ٌقضً على الروتٌن 
 باألجهزة؟

141 39.3 216 61.. 356 111 

 111 356 62.4 222 6..3 134 هل ترى أن القانون ٌساعد على محاربة الفساد؟
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العوامل التً تعٌق قانون الخدمة المدنٌة -4

 ماهً العوامل التً تعٌق قانون الخدمة المدنٌة؟(. 4جدول )

 البٌان
 عبارةال

 % ك

لفاعلٌة قانون الخدمة  اا معوق الفساد االدارى ٌشكل عامالا 
 المدنٌة

161 45.1 

 ...2 91  رفض فكرة التطوٌروسلبى التمسك بالموروث الوظٌفى ال

 2..2 .9 فً مواد القانون أو عند تطبٌقهغٌاب العدالة 

 111.1 356 المجموع

 :الدور التنموى لقانون الخدمة المدنٌة .5

.

 تنمٌةقانون الخدمة المدنٌة وال. (5جدول )

 الرأي
 عبارةال

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 قطاعاتلمدنٌة ٌدعم الاقانون الخدمة 
 باألساسدارٌة اإل

214 61.3 142 39.. 356 111 

حفز المشرع التمٌز العلمً بنسبة 
 % من األجر .

144 41.4 212 59.6 356 111 

 111 356 41.3 1.2 ..51 114 هل لقانون الخدمة المدنٌة إٌجابٌات؟
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 111 356 6.2 22 93.1 334 هل لقانون الخدمة المدنٌة سبٌات؟

 111 356 62.1 221 9..3 135 مٌةنلتنحو ا القانون ٌعد خطوةا  أن

 

 قانون الخدمة المدنٌةالعوامل المؤثرة على موقف الموظفٌن من  -6
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، وأنه 

    . وأنه  ، واالعتقاد فً عدم عدالة 
    ، وبشأن  

 ، 
          

     
 

 
 

 
 تبعا لمتغٌر التعلٌم قانون الخدمة المدنٌة اءةقر. (6جدول )
 الرأي

 المستوى التعلٌمً
 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك 

 5.9 21 2.2 1 ..3 13 أمً

 23.6 14 12.9 46 ..11 31 مؤهل متوسط

 ..15 56 3.. 26 1.4 31 مؤهل فوق متوسط

 46.3 165 14.1 51 32.3 115 مؤهل عال

 1.3 31 2.2 1 6.1 22 دراسات علٌا

 111 356 31.1 131 61.2 211 المجموع

 2اختبار كا

  القٌمة درجات الحرٌة (sided-2) .المعنوٌة 

1.112 4 1..2.2 Pearson Chi-Square 

 

عدم عدالة ، واالعتقاد فً ، وأنه  

، وبشأن      . وأنه  

    
 ،      
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 ، وأنه 

  . وأنهن  ، واالعتقاد فً عدم عدالة
    

،        
        

 
   

   
 تبعا لجهة العملجداول االجور التً حددها القانون  دالةالرأي فً مدى ع. (.جدول )

 الرأي
 جهة العمل

 المجموع ال نعم

 % ك % ك% % ك

 16.5 311 ..69 241 16.1 61 حكومة

 13.5 41 1.2 29 5.3 19 قطاع أعمال

 111 356 1... ..2 22.2 9. المجموع

 2اختبار كا

-2) .المعنوٌة 
sided) 

  القٌمة درجات الحرٌة

1.112 1 9..21 Pearson Chi-Square 

 

، وأنه 

   . وأنه  ، واالعتقاد فً عدم عدالة 
    ، وبشأن   

 ،

         
   

 

    

 
 تبعا للدرجة الوظٌفٌة تطبٌق القانون ٌضمن حق الموظف. الرأي فً كون (1جدول )

 الرأي
 الدرجة الوظٌفٌة

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 32.3 115 11.3 65 14.1 51 درجة أولى

 ..24 11 ..13 49 11.1 39 درجة ثانٌة
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 33.5 119 ..24 11 1.1 31 درجة ثالثة

 9.5 34 6.2 22 3.2 12 درجة رابعة

 111.1 356 62.9 224 1..3 132 المجموع

 2اختبار كا  

-2) .المعنوٌة 
sided) 

  القٌمة درجات الحرٌة
1.133 4 11.495 Pearson Chi-Square 

 

ً ، واالعتقاد ف، وأنه 

،      . وأنه  عدم عدالة 

    وبشأن 
 ،  

         
     

 خامسا : النتائج العامة للبحث
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 سادسا: التوصٌات:

-  
-  
-  
-  
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Abstract 
The social dimensions of the civil serving law Social study 

By Naglaa Mahmoud Raouf Al - Sayed Al - Musailhi  
The research is about the social dimensions of the civil serving law 

which the government start to apply in 2016 instead of the workers law in 

the country number 47 for 1979 , and its effect in developing the 

management of the country and also its effect on the government employee. 

And , from that point the problem of the study is reflected in the attempt to 

determine the duration of the social constraint of the law by the employees , 

if they are considering it as an incentive for the management developing or 

not also is it considered a supporter for justice and equity between all the 

government employees , this reflect the efficiency of the law which depend 

on the concept of general management at the same time it care about sharing 

rights and duties by equity and saving the public interest of members of 

society . and for achieving that , we apply a study on a sample of the 

government employees which formed of 356 employee from a different 

working levels . The result of the field study were the most important were 

that the old law was better than the new , the law give the power and control 

for the administrative manger and ignore the employees rights , the law is 

not faire . the serving law not granted eliminating the nepotism and it is also 

not considered as a step for developing but it prevent it from their point of 

view , which depend on distinction and inequity even on it’s content or its 

application .  

 الهوامش

                                      

3
Heba Handoussa.Nivine Eloraby;  Civil Services Wages and Reform: The Case of Egypt 

Working Paper,: The Egyptian Center for Economic Studies, Cairo University, No 98,May 

2004.  
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