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ػشائطظػاضطحتوغات

 رقم الصفحة الموضوع

 ب اإلىداء

 ج الشكر كالتقدير

 د قائمة المحتكيات

 ح الممخص بالمغة العربية

 ؾ الممخص بالمغة االنجميزية

 1 الفصل األول: اإلطار العام لمبحث

 1 تمييد

 4 البحثأىمية 

 4 البحث مشكمة

 5 البحثأسئمة 

 6 أىداؼ البحث

 7 فرضيات البحث

 9 محددات البحث

 11 حدكد البحث

 11 مبررات البحث

 11 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات البحث

 15 نمكذج البحث

 16 الدراسات السابقة

 16 الدراسات العربية

 25 الدراسات األجنبية

 34 يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقةما 

 36 الفصل الثاني: اإلطار النظري  لمبحث

 36 المبحث األول: اإلطار النظري لمبحث

 39 الفرع األول: مفيوم تقييم األداء وأىدافو

 43 أىداؼ تقييـ األداء

 51 ياوشروط استخدام ووأساليب تقييم قياس األداء الفرع الثاني: طرق
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 رقم الصفحة الموضوع

 51 طرؽ التقميدية القديمةال

 56 الطرؽ الحديثة في تقييـ األداء

 63 شركط استخداـ طرؽ تقييـ األداء

 66 إجراءات تصميم خطوات عممية تقييم األداء الفرع الثالث:

 72 ايالجوانب األساسية إلدارة عممية تقييم األداء والمعوقات التي تواجي :الفرع الرابع

 72 رة عممية تقييـ األداءالجكانب األساسية إلدا

 72 أشخاص عممية التقييـ 

 74 تصميـ نماذج تقييـ األداء

 75 تحديد الجيات المسؤكلة عف تقييـ األداء

 81 تقارير تقييـ األداء بيف السرية كالعالنية

 84 مقابمة تقييـ األداء

 86 اإلجراءات كالعقكبات التأديبية

 89 ـ األداءحؽ التظمـ كالطعف عمى نتائج تقيي

 92 المعكقات التي تكاجو عممية تقييـ األداء

 98 متطمبات نجاح عممية تقييـ األداء

 99 المبحث الثاني: اإلطار القانوني لعممية تقييم أداء الموظفين في فمسطين

 99 معايير قياس األداء ككفاية المعايير

 111 مراتب تقارير الكفاية

 112 كغاياتو أىداؼ تقييـ األداء

 112 عف تقييـ األداء المسؤكلةالجية 

 113 السرية كالعالنية في تقييـ األداء

 114 لجاف التظمـ كاالعتراض

 115 العقكبات كاإلجراءات التأديبية

 117 عناصر التمييز كالضعؼ

 118 كرشات العمؿ المتعمقة بتطكير عممية تقييـ األداء الفمسطيني
جراءاتوالفصل الثالث: منيجية البحث   111 وا 

 111 منيج البحث
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 رقم الصفحة الموضوع

 111 مجتمع البحث

 111 عينة البحث

 112 كصؼ عينة البحث

 118 مصادر جمع البيانات.

 118 البحثأداة 

 118 االستبانةكصؼ 

 121 االستبانةصدؽ 

 121 االستبانةثبات 

 121 أسمكب المقابمة
 124 البحثمتغيرات 

 125 المعالجة اإلحصائية

 126 البحثبع: تحميل نتائج الفصل الرا

 127 تحميل نتائج أسئمة البحث: المبحث األول

 161 تحميل فرضيات البحثالمبحث الثاني: 

 174 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 174 البحث المبحث األول: نتائج

 174 أكالن: نتائج أسئمة البحث
 181 ار فرضيات البحثبثانيان: نتائج اخت

 182 اني: التوصيات وآليات تنفيذىاالمبحث الث
 187 النمكذج المقترح لتقرير تقييـ األداء السنكم

 193 بالعربية قائمة المراجع

 211 قائمة المراجع األجنبية
 213 فيرس الجداكؿ

 216 المالحق

 217 ( استبانة البحث1ممحؽ رقـ )
 214 ( قائمة بأسماء المحكميف2ممحؽ رقـ )
 215 كذج تقييـ األداء )التقرير السنكم(( نم3ممحؽ رقـ )
 216 ( عدد مكظفي مديرية صحة الخميؿ4ممحؽ رقـ )
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 رقم الصفحة الموضوع

 217 ( عدد المكظفيف كالمكاقع في مديرية صحة جنكب الخميؿ5ممحؽ رقـ )
 221 ( عدد المكظفيف كالمكاقع في مديرية صحة بيت لحـ6ممحؽ رقـ )
 222 المغكم قؽالمد تقرير( 7ممحؽ رقـ )

 

 

 


