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 أنواع وفوائد مؤشرات األداء

 

 2016يوليو  13الخليج:  النشر في جريدة أخبارتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

( تعتبر وسيلة لقياس األداء أو KPIقلنا أن مؤشرات األداء األساسية )
التقدم تجاه األهداف العملية للمؤسسة، كما يسمح قياس األداء 
للمؤسسة بتحديد طريقة عملية لتوصيف ما يعتبر أداءً مناسبًا، وما 
ليس كذلك. باإلضافة إلى كل ذلك فإن المقياس يمد األفراد 

دراتهم في بالمعلومات التي يحتاجونها لتقييم أفعالهم وأعمالهم وق
يعتبر هو المقياس الجوهري للفهم الصحيح وانجاز مهام الوظيفة. كما 

للعمليات واألنشطة المختلفة في المؤسسة، علمًا أن هذه المؤشرات 
ال  عادة ما تكون طويلة المدى على اعتبار أن تعريفها وتحديدها عادة

  يتغير سريعًا.
عام ويمكن استخدامه مصطلح  "مؤشر األداء"وعلى الرغم من أن مصطلح 

في كل المرافق والمؤسسات، إال أنه عند الرغبة في استخدام مثل هذا 
المؤشر يجب التذكر أنه يجب أن نفرق بين مؤسسة وأخرى وبين إدارة 
وأخرى وبين موظف وآخر بل وحتى ما بين األنشطة في إدارة واحدة، فال 

فاءة االنتاج، وال يمكن مثالً أن نضع مؤشر واحد لقياس كفاءة الحضور وك
أن نضع مؤشر واحد لقيمة المدخالت بالمقارنة مع قيمة المخرجات، 
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لذلك فقد وضع العلماء العديد من التنوع واألنواع في مؤشرات األداء حتى 
 يمكن استخدامها في الكثير من المرافق واألنشطة.

 
 أنواع مؤشرات األداء المختلفة

مؤشرات األداء "في بحثة يشير الدكتور شريف عبد المجيد مازن 
 إلى أهم نوعين من أنواع مؤشرات األداء، وهي: "األساسية

تربط مخرجات الموارد و :(Efficiency Indicatorsالكفاءة ) أوالً: مؤشرات
بمدخالتها المستخدمة إلنتاج هذه المخرجات، لذلك يجب أن تعكس 
 مؤشرات الجودة والكفاءة التي بواسطتها أنتجت المؤسسة هذه

المخرجات، وإجماالً يجب على تلك المؤشرات أن تربط بين المصادر 
اإلجمالية التي تستخدمها أي مؤسسة باإلنتاج الذي تحرزه، ويتضمن 

 ذلك التكلفة الزائدة والتكاليف اإلدارية، فعلى سبيل المثال:

 .)الموارد المالية )التكلفة اإلجمالية لكل منتج أو خدمة 

 األصول المستخدمة لكل منتج أو خدمة(. الموارد الطبيعية )قيمة 

 .)الموارد البشرية )فريق العمل المخصص لكل منتج أو خدمة 

 .)الموارد الزمنية )الوقت الالزم إلنتاج كل منتج أو خدمة 

 ( مؤشرات الفعاليةEffectiveness Indicators.) 

تمدنا هذه المؤشرات بمعلومات عن ما يتم إنجازه من المخرجات و
 ليها.المتفق ع
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وهذه تعكس  :(Indicators Workloadثانيًا: مؤشرات إنجاز العمل )
كمية العمل الذي تم إنجازه، وتعبر هذه المؤشرات عن أنشطة عملية 

 اإلنتاج نفسها وليس المنتج. وعلى سبيل المثال:

 ( مقاييس الجودةQuality Measures .) 

  سرعة –مقاييس الجودة التي تناظر توقعات العميل، مثل: الدقة 
 . المسئولية – االستجابة

 
 فوائد مؤشرات األداء األساسية

ولعل من أهم الموضوعات التي عادة ما تطرح في موضوع قياس 
مؤشرات األداء، فوائد تلك المؤشرات، ولقد وجدنا أن الكثير من الباحثين 

مثل هذا القطاع قد اسهبت في طرح مثل  والمؤسسات التي تعمل في
تلك الفوائد، ولعلنا ال نستطيع أن نأتي بكل تلك الفوائد إال إننا سنحاول 

 أن نطرح بعضها، وهي كالتالي:
السرعة: تركز مؤشرات األداء على المواضيع الرئيسية، وتمد  . أ

المؤسسة بفكرة واضحة عن التكاليف والجودة واألداء في خط 
 رة زمنية محدودة.اإلمداد في فت

سهولة االستخدام: بما أن مؤشرات األداء تتطلب كمًا محددًا من  . ب
 البيانات، فإن إيجاد ومراقبة المؤشرات سيتم بكلفة منخفضة.

التركيز على اإلجراءات األساسية: مؤشرات األداء تؤكد على  . ت
 اإلجراءات ذات الطابع الحيوي والتي تشكل األساس لها.
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األبعاد: تغطى مؤشرات األداء أبعادًا متعددة لألداء أداء متعدد  . ث
لتستطيع القيام بالمقاربات عبر خطوط اإلمداد والمؤسسات 

 المختلفة.

سد الفراغ في األداء: مؤشرات األداء تساعد على سد الفراغات  . ج
المحتملة في األداء في المجاالت التي تؤثر بقدرة خط اإلمداد على 

 المنافسة.

ية للمقارنة: تعبر عن المؤشرات باستخدام النسب، السرية والقابل . ح
 وذلك لتحقيق القابلية للمقارنة وللمحافظة على الخصوصية.

 ولقد وجدنا أن البعض يلخصها في النقاط التالية:

تخفيض سعر التكلفة وتطوير اإلنتاجية وتفعيل رسالة  . أ
 (.Baselineالمؤسسة يقود إلى تحسين الحد األدنى المقبول لألداء )

يسمح هذا النظام للمؤسسة أن توائم بين أنشطتها وخططها  . ب
االستراتيجية مما يتيح تطبيق حقيقي الستراتيجياتها بشكل 
مستمر، وتستطيع المؤسسة استرجاع البيانات لالسترشاد بها 

 أثناء التخطيط. 

قياس كفاءة العمليات يمد المؤسسة بأساس منطقي الختيار   . ت
 أولى العمليات بالتطوير.

( Best Practicesمح للمسؤولين بتحديد أفضل الممارسات )تس  . ث
 في المؤسسة ومباشرة استخدامها أماكن أخرى.

تساعد الرؤية التي يتيحها لنا هذا النظام على اتخاذ قرارات مالية   . ج
 أفضل وأسرع للتحكم في تقدم المؤسسة مما يقلل المخاطر.
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تمد الرؤية الواضحة التي يتيحها لنا هذا النظام بالقدرة على   . ح
محاسبة المسؤولين عن مهمة ما، وربط األداء بالحوافز على أساس 

 من الحقائق مما يدعم التحفيز القائم على المنافسة.

تسمح بمقارنة أداء العمليات بالقياسات االسترشادية من خارج  . خ
 (.Benchmarkingالمؤسسة )

ا عملية تجميع البيانات عن تكلفة العديد من المشاريع تسمح لن  . د
السابقة بالتعلم عن كيفية تقدير التكلفة بدقة أكثر في 

 المشروعات المستقبلية.
قياس األداء المتوازن "ويشير الدكتور عبد الرحيم محمد في بحثه 

إلى فوائد مؤشر األداء  "وفلسفة إدارة األداء في القطاع الحكومي
 النقاط التالية: فيلخصها في

(: يساعد قياس األداء في تقليل االنحرافات التي Controlالرقابة ) . أ
 تحدث أثناء العمل.

(: يستخدم القياس لتقييم Self-Assessmentالتقييم الذاتي ) . ب
 أداء العمليات وتحديد التحسينات المطلوب تنفيذها.

(: يستخدم Continuous Improvementالتحسين المستمر ) . ت
لتحديد مصادر العيوب، واتجاهات العمليات، ومنع القياس 

 األخطاء، وتحديد كفاءة وفعالية العمليات، وأيضًا فرص التحسين.
(: بدون القياس ال Management Assessmentتقييم اإلدارة ) . ث

توجد طريقة للتأكد من أن المؤسسة تحقق القيمة المضافة 
 ألهدافها أو أن المؤسسة تعمل بكفاءة وفعالية.
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وعمومًا، فإن فوائد قياس األداء كثيرة جدًا ويصعب حصرنا في مثل هذا 
المقال، ولكن األهم في هذه المرحلة بعد أن اقتنعنا بأهمية مؤشرات 
األداء، وهو كيف نبني تلك المؤشرات ؟ وما مواصفاتها ؟ وكيف يمكن 

 تنفيذها ؟ ومثل هذه األسئلة.
 

 وهذا حديث آخر،،
 
 


