سلسلة إصدارات التطوير المؤسسي
رقم ( 11 ،)2نوفمبر 2014

مؤشرات األداء الرئيسية
د .ناصرالدين ظافر المدني
مؤشر األداء الرئيسي هو أحد أنواع مقاييس األداء ،وهوو قمو

موون م وقوواي ويووس األداء شووائ وعووة اإلس وت وعومووال ات ال وطووابووه

أو ميمة يستعمل إلعطواء دللوة عوأوا أداء عوموأويوة أو ن وا

اإلسرتاتي ي م ل قعا العمالء ،الرحبية ،العائد عأا قأس املال

باملؤسسة ،وميكن مقاقنته هبدف داخأي أو أداء مرجعي [.]1

املستخد ،،عائد اإلست ماق ،منو املبيعات ،ا صة من السوق،

وهوو يور ول عوأوا أوجوه األداء األ و ور أاويوة لوأو و وا ا ووا

العائد عأا صايف األصول ،أواألقبا مبول الوفووائود وال ورائوب

واملستقبأي لأمؤسسة [ .]2ويف حالة إختياقه بع اية ،سيمك ا

والستهال ات والسداد .وهي مقاييس أداء غايوة يف األاويوة،

من مياس مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها ،وسيودودد بوال وبو

ألهنا تلودنا بو وتوائوع األعوموال املو و ولة ،لوذلون مون املوهو أن

أين جيب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتدسني األداء.

نفصأها عن مقاييس األداء األخرى ،ل تمكن بالتا من فصل

مؤشرات األداء الرئيسية تقيس أداء املؤسسة ب كل عوا ،،أو

مقاييس األداء املؤثرة يف ا و مة عن مقاييس األداء املوؤثورة يف
اإلداقة .وي صح بأن ي مل تقرير ا و مة املقد ،لإلداقة العأويوا

أداء ن ا داخل مؤسسة متعددة األن طة .ومن املالحظ أن

باملؤسسة ع رة مؤشرات نتائع قئيوسويوة ،يف حوني يو وصوح أن

ري من املؤسسوات توتواق هوذه املوؤشورات ب وكول خوا و ،

ي مل تقرير اإلداقة ع رون مؤشور أداء قئويوسوي وغوري قئويوسوي

بسبب عد ،فه الكيفية اليت يت هبوا وعوه هوذه املوؤشورات،

ما يف بطامة األداء املتوازن .ويالحظ يف ري من التطبيقات

ويت بالتا اخلأ بي ها وبوني أنوواع موقوايويوس األداء األخورى،

اخلأ بني مؤشرات ال تائع الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية،

م ل مؤشرات ال تي ة الرئيسية ،ومؤشرات األداء الغري قئيسية،

فاألوىل مت ل نتوائوع األعوموال عوأوا مودى زموو موطوول ،ويوتو

واليت س تطرق إليها أي ا ببعض ال ر يف هذا املقال.

مراجعتها يف فرتات شهرية أو قبوه أو نصوس سو وويوة ،وحوني

مؤشرات النتيجة الرئيسية

إ ت افوهوا ل يوكوون بواإلموكوان حتسويو وهوا ،بوعوكوس موؤشورات

مؤشرات ال تي ة الرئيسية تولودنوا بو وتوائوع موامومو وا بو وازه مون

األداء الرئيسية اليت حتسب وتوتوابوه عوأوا أسواس أسوبووعوي أو

أعمال .ل مؤشر من هذه املؤشرات يرتب مب ظوق واحود مون

يومي أو عأا مداق الساعة ،مما يعطي فرصوة إلتوا إجوراءات

م اظري األداء .مؤشر ال تي ة الرئيسي يكون من العادة واحدا

حتسني عاجأة ع د مالحظة تدين يف األداء.
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مؤشرات األداء الغير رئيسية

إختيار مؤشرات األداء الرئيسية

مؤشرات األداء الغري قئيسية تساعدنا يف معرفة ما جيب فعأه.

يت حتديد وإختياق مؤشرات األداء الورئويوسويوة حبويو

توعوكوس

ومن أم أة مؤشرات األداء الغري قئيسية حتديد الرحبية أو زيوادة
املبيعات من جمموعة معي ة من العمالء ،أو الربح الصايف مون
خ إنتوا قئويوسوي ،أو عودد املووظوفوني امل واق وني يف نوظوا،
المرتاحات ،وغري لن من املؤشرات .هذه املؤشورات توكوون
غري قئيسية ألن تأثريها غري شامل فهي تؤثر يف جانوب واحود
أو م ظوق واحد من م اظري األداء املؤسسي.

أهوداف املووؤسوسوة ،وتوكووون أسوواسويووة لو و وواحوهووا ،وتسومووح
بواإلجوراءات الوتوصودويودويوة موون خووالل اإل وتو وواف املوبوكوور
لأم ا ل .وتتأس مؤشرات األداء الرئيسيوة بو واءا عوأوا نووع
عمل ون ا املؤسسة ،ومد تتأس أي ا من وظيوفوة ألخورى،
مما جيعل إختيواقهوا أمورا مسوتوعوصوي عوأوا الوكو ورييون ،ويسوبوب
بالتوا اخلوأو الوكوبوري بوني موؤشورات األداء وبوني األهوداف
والغايات املوؤسوسويوة .األمو وأوة الويت سو وعورعوهوا ،توظوهور أاويوة
إشتقاق مؤشر األداء الرئيسي لكل حالة مؤسسية عأا حدة.

مؤشرات األداء الرئيسية تساعدنا يف معرفة ماجيب فعأوه لورفوه

ا الت التالية تبني بعض األم أة ملها ،إختياق مؤشرات األداء
الرئيسية:

مؤشرات األداء الرئيسية
األداء ب كل بري وشامل .و ل مؤشر أداء قئيسي يعترب مؤثر
يف ري من أوجه األداء باملؤسسة ومرتب بوأ و ور مون مو وظووق
من م اظري األداء .إختياق مؤشر األداء الرئيسي يوكوون أ و ور
دمة وأاية من أنواع املقاييوس األخورى ألنوه جوتوا إىل حتوأويول
وفه دميق لأعوامل املؤثرة يف عمل املؤسسة ،وفوهو دمويوق ملوا
تطمح املؤسسة إىل حتقيقة ،وفه لكيفية صياغة جمموعة مون
هذه العوامل املؤثرة يف موؤشور واحود يوبوني جووانوب الوقوصووق
وميك ا من إتا إجراء تصديدي يف عدة عوامل جمتمعوة ومبوا

مثال  :1يف مؤسسة ص اعات يماويوة عواملويوة ،وبوعود حتوأويول
لكافوة الوعووامول املوؤثورة يف وا املوؤسوسوة وقحبويوتوهوا وفواعوأويوة
عمأياهتا ،مم ا ب بتكاق مؤشر فاعأية العمأية اإلنتواجويوة [ ،]3
وهو مؤشر أداء قئيسي لكل عمأية إنتا تقو ،هبا املؤسسة.
هذا املؤشر الرئيسي (أنظر التفصيل بال كول قمو  )1يوتو واول
 9أنواع من فوامد العوموأويوة اإلنوتواجويوة ات الوعوالموة بوالسوعوة
والسوورعة وإنتوواجية امل وواد .وهو آين ويف نفس الومت و وابه

جقق قفه سريه و بري لألداء.

شكل  :1مؤشر فعالية العملية اإلنتاجية
=
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تطيطي ،أي ميكن عن ريقه تطي السعة والوسرعة ومرامبوة
ناتع العمأية اإلنتاجية الواحدة .وهو يؤثر يف الرحبيوة ويف أداء
العمأية ويف قعا العمالء ويف التعأ واإلبتكاق.
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إستغالل السعات املتاحة لأ اح ات .أستدعا قئيوس الو ر ة
مدير ال دن و أب م ه التأ د مون عود ،وجوود ممانعوة لودى
العميل يف حالة أقسأت الو د ة متوأخرة يوموا أو مبكورة يوموا
و لن لكوي تتمكون الو ر ة مون اإلسوتغالل األم ول لأوسعات

مثال  :2شر ة خطو الطريان الربيطانية "بريتيش أيرويل" ،يف
ال ماني ات مامت بالرت يل عأا تأخري إموالع الطيواقات التابعوة
لأو ر ة ،ووعووعت نظووا ،لإلبووالي الفوووقي عوون أي تووأخري يف
اإلمالع من أي مطاق يف العامل ،ووععت مؤشور أداء قئيوسي
لإلمووالع يف الومووت املوودد ،ومل يت و اإلنتظوواق ووويال ح و

املتاحة لأ اح ات عن ريق جتميه ال د ات املتوجهة ل فوس
امل طقة املغرافية يف شاح ة واحدة .تطبيق هذا األسأوب أدى
إىل حتقيق قحبية عالية جدا لأ ر ة.

مثال  :4مؤشور أداء الرئيوسي مهو جودا يف ااوال الوص اعي

أصبدت بريتيش أيرويل تتصدق شر ات الطريان يف اإلمالع يف
الوموت املوودد .هووذا املؤشور الرئيووسي أثوور بو كل إجيووا عأووا
امل وواظري األقبعووة لووألداء يف املانووب املووا واملانووب العمأيووا
وجانب العمالء وجانب التعأ وال مو واإلبتكاق.

وهووو الفعاليووة الكأيووة لأمعوودات وموود إسووتعمل مؤشوور أداء
لأعمأيوة الوص اعية ،وهوو يوستعمل اليوو ،يف معظو املوصانه يف
أوقوب ووا والع ووامل ،ولحظ ووا إس ووتعماله يف أغأ ووب املؤس ووسات
الوص اعية الوويت زقناهووا عوومن نو ا ا اإلستو اقي يف بريطانيووا
وأوقوبا ،وأستعمأه اليابانيون يف ري مون التطبيقوات الوص اعية
وغري الص اعية .هذا املؤشر ما يف ال كل قم  ،2يورب بوني
مقاييس أداء مهمة يف موستوى العمأيوة اإلنتاجيوة ،ومؤشورات
ومقاييس أداء ونتائع يف املستويات األعأا باملؤسسة .وألايوة

مثااال  :3يف شوور ة نقوول وتوزيووه حتديوود الووسعة الكامأووة
لأو اح ة واحوود موون عواموول ال ووا ا رجووة لأ و ر ة وأي و ا
مؤشرا قئيسيا ألداءها .لحظ قئيس ال ر ة يف التقاقير اليوميوة
أن الو اح ات الوكبرية بوسعة تفوووق  04ون تووستعمل ل قوول
شد ات صوغرية ،و لون بوسبب أن مودير الو دن ير ول عأوا
توص وويل ال ود ات يف ومو ووتها امل وودد أ و و ر من توور وويله عووأا

هذا املؤشر ،إخرتناه ليكون موعوعا ألحد مقالت ا القادمة.

مثال  :5مؤشر األداء الرئيسي لفعالية عمأيات املؤسسة يف

شكل  :2الفعالية الكلية للمعدات في نظام مقاييس األداء المؤسسي
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تأبيوة التخطيو هوو"مؤشور اإللوتلا ،باخلوطة" .وهو الو سبة املئووية
لألن طة امل لة ما خمط هلا .هذا املؤشر يصأح لأتطبيق يف
التخطي اإلسرتاتي ي ،ويف إداقة امل واقيوه ،ويف الوعوموأويوات
اإلنتاجية حي يتومه حدوث اإلحنرافات عون اخلوطوة بسوبوب





مثال  :6مؤشر األداء الرئيسي لأخدمات الأوجستية والوتووقيود
هو مؤشر"يف الومت املدد بالكامل" وهو يقيس ال سبة املئوية
ملميه عمأيات التسأي اليت تت إىل العميل يف التاقيخ واملكان



مثال  :7يف وظيفة املبيعات عن ريق اهلاتس يكون الرد عأا
إتصالت العميل يف الومت امل اسوب مون أحود موهوا ،الوعومول
األساسية  .وتعترب ال سبة املئوية لأمكاملات اليت يت الرد عأيوهوا

عأا املودة.

خصائص مهمة لمؤشرات األداء الرئيسية


حتديد عدد من اخلصائص املهمة ملؤشورات األداء الورئويوسويوة
وهي التا :
 مؤشر األداء الرئيسي امليد يؤثر يف معظ عووامول الو و وا

حتدد املسؤولية عن مؤشرات األداء الرئيسية بوفورد أو فوريوق
حبي ميكن لأرئيس الت فيذي باملؤسسة إستدعاء ال خوص
املسئول واإلستفساق عون األداء يف املوؤشور .الوعوائود عوأوا
قأس املال املست مر ل ميكن أن يكون مؤشور أداء قئويوسوي،
ألنه ل ميكن أن يكون مرتبطا بوفورد واحود ،بول هوو نوتوا

ا رجة وأ ر مون مو وظووق واحود مون مو واظوري األداء ،ولوه
عالمة مباشرة ب سرتاتي ية املوؤسوسوة وأهودافوهوا ،وخوطوطوهوا

لأعديد من األن طة حتت جمموعة من األفراد واملدقاء.

الت فيذية ،ويوعح التقد ،واإل از يف ت فيذ اخلط .

المراجع

عدد مؤشرات األداء الرئيسية يف املؤسسوات ات الو و وا
الوحيد جيب أن ليتعدى  14موؤشورات لوتوفوادي ت وتوت
املهود  .والعدد املقرت ملؤشرات ال تي ة الرئيسية هو أي وا
 14مؤشرات ،بي ما العودد املوقورت ملوؤشورات األداء الوغوري
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مؤشرات األداء الرئيسيوة ل توكوون موالويوة ،فوعو ودموا تووعوه
عالمة عمأة مالية أما ،املؤشر ،سيتدول إىل مؤشر نوتويو وة
قئيسي.

كتب المقال :د .ناصرالدين ظافر المدني

مؤشرات األداء الرئيسية تقاس ب كل أ ر توكوراقايوة عوأوا

بريد إلكرتوينn.dhafr@certe.com :

مداق الساعة ،أو يوميا ،أو قمبا أسبوعيا.
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مؤشر األداء الرئيسي جيب أن ي به ا ملا حنتا ألخوذه مون
إجراءات ،ما يف حالة خطو الطريان الربيطانية " ،مؤشر
تأخري الطائرة"  ،املميه يعأ بأن ه اك حاجة لأرت يل عوأوا
إستعادة الومت ال ائه بسوبوب الوتوأخوري .عوموال الو وظوافوة،
الوجبات ،الطام األقعي ،املرامبوني املوويوني الوكول يوعومول
بقدق اإلستطاعة لتوفري دميقة هو وا أو هو واك ،ومبوا ليوؤثور

يف أول دميقة أحد مؤشرات األداء الرئيسية.



الكيفية اليت يت هبوا إتوا إجوراء تصودويودوي لوألداء مون
خالل مؤشر أداء قئيسي جيوب أن توكوون موفوهووموة لودى
مجيه املوظفني مبا يف لن الرئيس الت فيذي واإلداقة العأيا.

املتفق عأيه ،وبدون عيوب ومستوفية ملميه اإلجراءات.



موؤشورات األداء الورئويوسويووة توعوكووس ا ووالوة " ا والويووة" أو
املستقبأية بدل من املاعية .ويالحظ ع دما ن وظور إىل و وري
من املقاييس املستعمأة يف املؤسسات اليو ،دها مؤشرات
ألحداث ماعية.

عطل املعدات ،أو بسبب سوء الت بؤ بالطأب.
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