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الملخص 
وسيمة ىامة تمكن اإلدارة من اتخاذ قرار موضوعي عن مستوى أداء الموظف ُيعّد تقييم أداء العاممين 

 باإلضافة إلى معرفة مدى قدرتو ،وبيان مدى التحسن الذي تم تحقيقو عمى مستوى أدائو لواجباتو ومسؤولياتو
وىذا ما يساعد في تحسين أداء العاممين وبالتالي تحسين أداء . عمى تحمل مسؤوليات أعمى أو واجبات إضافية

كما يساعد تقييم األداء العادل والموضوعي في رفع الروح المعنوية لمعاممين وتنمية  .المشفى وزيادة فعالية أدائيا
المنافسة فيما بينيم،وفي الحكم عمى مدى فاعمية االختيار وتقييم برامج التدريب، فضاًل عن أىميتو في تحسين 

تكمن أىمية ىذا البحث في دراستو .التواصل بين الرؤساء والمرؤوسين وخمق ثقافة التحسين والتطوير المستمر
 والتعرف عمى أبرز إيجابياتو وسمبياتو في المشافي العامة في الساحل السوريلنظام تقييم أداء العاممين المطبق 

فقد  وفي سبيل تحقيق ذلك. بما يساعد في تقديم نموذج مقترح لتطوير النظام المطبق في المشافي محل الدراسة 
تم إلقاء الضوء كما  في تقويم سموك وأداء العاممين في المشافي، مفيوم تقييم أداء العاممين وأىميتوتم استعراض

عمى أنواع تقييم األداء، مجاالتو ومراحمو والطرق واألساليب المستخدمة في تقييم أداء العاممين، باإلضافة إلى 
التطرق إلى أبرز المشكالت التي قد تعترض عممية التقييم وأساليب تجاوزىا ، وفي سبيل الوصول إلى النتائج 

التنفيذيين في المشافي العامة في و اإلشرافيينالمرجوة فقد تم إجراء دراسة ميدانية من خالل استقصاء آراء 
تحميميا بواسطة البرنامج اإلحصائي ثم تم  البيانات ومن أداًة لجمع  والمقابمة واسُتخدم االستبيانالساحل السوري

SPSS  تضمنت أىم العوامل المؤثرة عمى فعالية نظام تقييم أداء ، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج
العاممين في المشافي العامة في الساحل السوري وتقديم نموذج مقترح ومجموعة من التوصيات لتطوير نظام 

 . تقييم األداء المطبق حاليًا في ىذه المشافي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Evaluating the performance of employees is considered an important strategy that 

enables any management to take an objective decision regarding employees’ 

performance, to present the extent of their improvement in conducting duties and 

responsibilities, and to recognize the scope of their ability to take on higher 

responsibilities or additional duties. Such evaluation helps improve the performance 

of employees and, consequently, the effective performance of the hospital.  Fair and 

objective evaluation also helps raise the morale of workers, develop competition 

among them, and judge the effectiveness of the selection process and the evaluation 

of training programs. Moreover, such evaluation is integral to the improvement of 

communication among superiors and subordinates and to the creation of a culture of 

continuous improvement and development. The importance of this research lies in its 

study of the employees’ performance appraisal system applied in the public hospitals 

of the Syrian coast, and in its identification of the most prominent pros and cons that 

help introduce a proposed model for developing the evaluation system in the 

hospitals under study. To such effect, this research presented the concept of 

appraising the performance of employees and its importance for evaluating the 

behavior and performance of the hospitals’ workers. It also highlighted the types of 

performance assessment, its fields and levels, and the methods and techniques used in 

evaluating the performance of employees. The study also addressed the main 

problems that might obstruct the evaluation process and the tactics of overcoming 

them. To reach such desired results, a field study was conducted. This study involved 

a survey of the supervisors’ and executives’ opinions in the public hospitals of the 

Syrian coast. Questionnaire and interviews were also used as tools for collecting data 

that were later analyzed by the statistical program SPSS. Research findings 

encompassed a set of results that included the most important factors that determine 

the efficiency of the staff performance appraisal system in the public hospitals of the 

Syrian coast. The research also suggested a proposed model and a set of 

recommendations for the development of the performance appraisal system that is 

currently applied in these hospitals. 




















































































































































































































































































































































































































































