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أهداف  تحقيق  ي 
ف  كة  الشر فعالية  توضح مدى  للقياس  قابلة  قيمة  الرئيسي هو  األداء    ها. مؤشر 

ات األداء    وتستخدم   ي مختلف المستويات التنظيم   المنظمات مؤشر
ية  بهدف معرفة هل  ف 

وتركز    المنظمة   ال.   أم  الصحيح  االتجاه  ي 
ف  الرئيسية  تستر  األداء  ات  العام    عىل  مؤشر األداء 

ات األداء  بينما تركز    ،  للمنظمة ي    الفرعية  مؤشر
مثل    المنظمة    أقسامإدارات و  عىل العمليات ف 

ية   ها، ويجب أن يكون هناك ارتباط قوي بير  المبيعات والتسويق والموارد البشر ات  وغتر  مؤشر

للمنظمة،   اتيجية  االستر واألهداف  الرئيسية  األداء    األداء  ات  مؤشر بير   قوي  ارتباط  وكذلك 

ات األداء الفرعية ات األداء الفرعية تقيس األنشطة ومجموع هذه  الرئيسية ومؤشر ، ألن مؤشر

اتيجية للمنظمة. ياألنشطة   حقق األهداف االستر

الكثتر من  يعند تصم المنظمة، وهناك  بيئة عمل  نابعة من  أن تكون  ات األداء يجب  م مؤشر

ي تقع  
ات أداء    ات ها المنظمفياألخطاء التر أن  بار   اعتعىل  ى  منظمات أخر ل نتيجة استخدام مؤشر

ات حققت نجاحا، هذا غتر صحيح ورة أن  ، هذه المؤشر ي تحقق    ألنه ليس بالض 
ات التر المؤشر

ي منظمة 
ي منظمة أخرى  تحقق نفس النجاح  ما أن    نجاح ف 

ات األداء    ، ويرجع ذلك ف  إىل أن مؤشر

واإلدارة   الموظفير   بير   اتصال  أداة  األ ت  ىه  فهم  ي 
ف  صحيحساعد  بشكل  وتنفيذها   . هداف 

المنظمة   أهداف  بفهم  ذلك  عن  المسؤول  الفريق  يقوم  أن  يجب  األداء  ات  مؤشر ولصياغة 

قسام  ورؤساء األ   المدراء  ها لتنفيذ األهداف ومشاركة  وإمكانياتها وثقافتها التنظيمية  وخطط

ويجب    . وبعض الموظفير   لفهم نوعية األهداف وطبيعة العمليات واألعمال المطلوب قياسها 

ات أداء فعالةألن االجابة ع  ،  عىل الفريق أن يسأل األسئلة التالية ي صياغة مؤشر
  نها تساهم ف 
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ي  ما ىهي النتيجة ال  وىه،  
ي ترغب المنظمة ف 

همة؟ ت  هذه النتيجة ملماذا تعت  ؟الوصول إليها  تر

ي تحقيق األه 
 ؟ المتحققة  كيف يمكنك التأثتر عىل النتيجة  داف؟  كيف يمكن قياس التقدم ف 

مراجعة   مرات نعرف أن النتيجة تحققت؟ ما ىه عدد كيف   من المسؤول عن نتائج األعمال؟

ي التنفيذ للوصول إىل النتيجة التقدم 
 . ؟ف 

ض أن مؤشر األداء هو زيادة العائد   لعمل المؤشر    هذا العام    مبيعات  من العىل سبيل المثال نفتر

ي زيادة الربحيةالتحقيق هذا  % هذا العام، فإن  30  لزيادة المبيعاتطلب:  تي
   ، مستهدف يساهم ف 

ي العائد،  هذا التقدم يق
تشجيع هذا يتطلب زيادة عدد الموظفير  الحاليير  و   اس عىل أنه زيادة ف 

اء ، ويكون مدير المبيعات   يد بمعدل  ا و هذا المعيار ،    ن  ع  لمسؤو العمالء عىل الشر اليرادات ستر 

ب عن هذه  يب أن يجيج   وحتر يكون المؤشر فعال    يجب قياسها عىل اساس شهري.  و %،  30

ألسئلة، هل الهدف محدد؟  هل يمكن قياس التقدم نحو الهدف، هل الهدف قابل للتحقيق ا

؟،    لتحقيق الهدف؟  وب زمن المطلهل الهدف له عالقة بالمؤسسة؟  ما هو ال وبشكل واقعي

ات  بناء مل اتيجية    هذا يتطلب   ، فإن  جيدة  أداءؤشر وب  ها أهداف    قابلة للقياس  أن تكون االستر

موزعة   ،  إرئيسية  فرعية  أهداف  ذات    و ىل  أداء  مقاييس  وتصميم  مشاركة  و ،    معت   اختيار 

ات  تحسير  المستمر  للضمان التنفيذ واالموظفير  وأصحاب المصلحة   استخدام كذلك  ،  للمؤشر

ات ،    البيانات الصحيحة   ي صياغة المعايتر والمؤشر
تساعد      قياس  صمم تقارير ولوحات  ت  و ف 

ي توضيح مدى التقدم وفهم ال
   مدراء لما يتم داخل المنظمة. ف 

ات األداء  بناء    يتطلب هداف فرعية ثم  ة يمكن ترجمتها إىل أ اضحأن تكون هناك أهداف و مؤشر

ورة أن يكون لدى المنظمة نظام لقياس األداء  من  تضيأنشطة وربطها ببعضها البعض ، مع ض 

القائم  تساعد  وفرعية  أساسية  قياس  و ير  لوحات  واألهداف  ات  المؤشر بير   الربط  عىل  بير    

ات بعضها البعض   ي ساعد المدراء  ي  مما  المؤشر
ي الوقت المناسب اتخاذ القرارات وال  ف 

تدخل ف 
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