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مدنية الفمسطيني، التعرؼ عمى كاقع عممية تقييـ األداء في ضكء قانكف الخدمة ال لىإييدؼ البحث 

كذلؾ مف خالؿ تحميؿ الجكانب المختمفة ليذه العممية، كقياس أثرىا عمى فاعمية ىذه العممية في تحقيؽ 

مف فاعميتيا في تحقيؽ  كتحدٌ  ،المعكقات التي تكاجييا ت مف أجميا، كتشخيص أىـٌ جدً األىداؼ التي كي 

ستبانة كأداة لجمع البيانات استخدمت االالتحميمي، ك قد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي أىدافيا، ك 

جتمع البحث مكف مة لمبحث، كقد تك  مكمٌ إضافة إلى إجراء مقابالت لجمع معمكمات ي  ،المتعمقة بالبحث

( 562جراء البحث )، كالبالغ عددىـ عند إمف مكظفي مديريات الصحة في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ

، كلتنفيذ البحث تـ استخداـ صكؿ عمييا مف مديريات الصحةالح ـ  كذلؾ حسب القكائـ التي تى  ،ن مكظفا

عمى أفراد  ستبانوا( 234تـ تكزيع ) ( مكظفا،432حيث بمغ حجـ العينة )العينة العشكائية الطبقية 

لعدـ  استبانو( 11في حيف استبعدت ) ،%86ستبانة بنسبة ( ا223)منيا رجاع عينة البحث، است

، كالذيف تمثمكا الرؤساء القائميف بعممية تقييـ األداء مف تـ تعبئتيا االستباناتك  لمتحميؿ، صالحيتيا

قد تـ ثمكا برؤساء الشيعب كالمكظفيف، ك الذيف تماء األقساـ، كالمرؤكسيف المقٌيميف كرؤس بالمديريف

اإلحصائية باستخداـ  SPSSبكاسطة حزمة  إحصائيان يا جة مخرجاتيا كمعالكتحميم االستبانة عرض
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بات الرؤساء ستجابيف اإلظيار الفركؽ  ،كاختبار )ت( ،نحرافات المعياريةسابية كاالالمتكسطات الح

إلظيار العالقة بيف متغيرات البحث كمدل فاعمية عممية تقييـ  ،رتباط بيرسكفكالمرؤكسيف، كمعامؿ ا

 كاف مف أىميا: ،األداء، كقد تكصؿ البحث إلى مجمكعة مف النتائج

ض مسػػتمزمات عمميػػة تقيػػيـ األداء كانػػت متكسػػطة، ممػػا يعنػػي أف تصػػكرات المبحػػكثيف تجػػاه بعػػ أفٌ  -

التقيػػػيـ  أىػػػداؼك ىنػػػاؾ عػػػدـ كضػػػكح كفيػػػـ ليػػػذه المسػػػتمزمات، فمعػػػايير قيػػػاس األداء غيػػػر كاضػػػحة، 

عػدـ ك كعدـ إعالف المكظفيف بنتػائج تقييمػاتيـ،  ،تطبيؽ مبدأ سرية التقييـيتـ ك غير محددة،  كغاياتو

اءات التأديبيػػػة معرفػػػة المبحػػػكثيف تجػػػاه اإلجػػػر  إضػػػافة إلػػػى إف ألداء،اعتمػػػاد أسػػػمكب مقابمػػػة تقيػػػيـ ا

فػػػي  ان ىنػػػاؾ تقصػػير  ممػػػا يعنػػي أفٌ  ،عتػػػراض جػػاءت بدرجػػػة متكسػػطةـ كاالجػػػراءات الػػتظمٌ ا  ك  محػػدكدة،

 تطبيؽ ىذه اإلجراءات.

 

كالمتمثمػػة فػػي:  كجػػكد عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف بعػػض مسػػتمزمات عمميػػة تقيػػيـ األداء -

يير قياس األداء، أىداؼ تقييـ األداء كغاياتو، الجية المسؤكلة عف التقييـ، السرية كالعالنيػة فػي معا

كاالعتػػراض فػػي تقيػػيـ تقيػػيـ األداء، العقكبػػات كاإلجػػراءات التأديبيػػة، كمػػدل تطبيػػؽ اجػػراءات الػػتظمـ 

تحقيػػؽ األىػػداؼ  قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة الفمسػػطيني فػػي كبػػيف فاعميػػة عمميػػة تقيػػيـ األداء فػػي األداء

 التي كجدت ألجميا.

 

 : ابات المبحػػػكثيف  نحػػػكسػػػتجبػػػيف ا إحصػػػائيةذات داللػػػة  ختبػػػار )ت( كجػػػكد فػػػركؽأظيػػػرت نتػػػائج ا -

فػي كفايػة معػايير التقيػيـ، كالجيػة  المكاظبةكعناصر  ،معايير تقييـ األداء، كعناصر العمؿ كاإلنتاج

اء، كمدل تطبيؽ إجراءات التٌظمـ كاالعتػراض فػي المسؤكلة عف تقييـ األداء، كالمقابمة في تقييـ األد

 تبعا لممسم ى الكظيفي رؤساء كمرؤكسيف، ككانت الفركؽ لصالح الرؤساء.  كذلؾ تقييـ األداء
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 عتبار التكصيات اآلتية:األخذ بعيف االفقد أكصت الباحثة بضركرة  ،كفي ضكء ذلؾ

فػػي مػػديريات  عمػػى مسػػيرة المكظػػؼ ةلمػػا لػػو مػػف أىميػػ ،مكضػػكع تقيػػيـ األداءبمسػػتمزمات ىتمػػاـ اال .1

خاصػػة، كتطػػكر المػػكارد البشػػرية فػػي المؤسسػػات الحككميػػة عامػػة، كػػاطالع المكظػػؼ عمػػى  الصػػحة

عناصػػر تقيػػيـ األداء كالسػػمكؾ الػػكظيفي، كالتحديػػد المسػػبؽ ألىػػداؼ الػػدائرة كالكحػػدة التنظيميػػة المػػراد 

جػػػػكان لمحػػػػكار كالنقػػػػاش بػػػػيف الػػػػرئيس  تحقيقيػػػػا، كأجػػػػراء مقابمػػػػة تقيػػػػيـ األداء لمػػػػا ليػػػػا مػػػػف دكر بخمػػػػؽ

 .قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني ما أشار إليو ذلؾلعالنية لنتائج التقييـ ك مبدأ ا ؽ، تطبيكالمرؤكس

 

كيكػػكف صػػادران بمكجػػب القػػانكف  ،كضػػع دليػػؿ إجرائػػي بشػػكؿ كاضػػح كمعتمػػد لجميػػع الجيػػات المعنيػػة .2

 كمتمتعان بصفتو اإللزامية. ،كالمكائح

 

 

 

 

 

 

 

 


