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إعداد وتقديم 

يـزيـد المـوسى/ المهندس
االصـطـناعي مســتشــار ريــادة األعـمـال والذكــاء 

أعمال السعودية للذكاء االصطناعي، التطوير و التدريب| جرش. ف |الوطني للتدريب 
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  والمهارات واالتجاهات بالمعارف  المشاركين تزويد العام الهدف

 يف الحديثة واألساليب الممارسات أفضل تطبيق من تمكنهم التي

 دالتمع أعلى  إلى  والوصول  والفعالية الكفاءة  لتحقيق األداء مؤشرات

.األداء

 | رهاتغيي | الموؤشرات وقبول رفض في والفنية العلمية الطرق

تطويرها

المدخالت  العمليات المؤشر
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التعريف  البداية  | رالتطوي تحديد  التحكم رالتغيي
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KPIs
صحيحة بصورة الشيء عمل  

مهمة إنجاز 

هدف تحقيق في عملية من جزء  

منفعة تحقيق في الخطة من جزء 

يجيةإسترات تحقيق في البرنامج من جزء  

كيان لتحقيق المنظومة من جزء 

المنتجات مسار تغيير على القدرة  

المصالح ورفع  تعطيل على القوة  

  محلي

  عالمي
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الكشف التحويل العالج المراجعة
الطبي

التحويل 
للطبيب

إستقبال 
المراجع

  :الهدف

الصرف نسبة | العطاء نسبة | اإلقتصادي الـتأثير نسبة | االعتمادية

:التصنيف

  استثمارية بنود |  والعالمية المحلية المعايير حسب 

عدد المراجعين: % 1
الوقت المستغرق: 2

من المحولين: % 1
الوقت المستغرق: 2

الوقت المستغرق: 1
من تم  الكشف عليهم:% 2

المراجعين للمرة الثانية: % 1
من تم تحويلهم : %  2

أخرىلمستشفى 

الوقت المستغرق: 1
من لم يصرف لهم: % 2

رضا المراجعين: % 1
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مؤشرات النتائج الرئيسة مؤشرات األداء الرئيسة

لعائد على سبيل المثال، ا(يمكن ان تكون مالية وغير مالية 
)على الموظفين، ونسبة رضا العمالء

نيه أو ال يعبر عنها بالدوالر أو الين أو الج(مقاييس غير مالية 
)أو غيرها... اليورو

)فصلية(غالبًا مقاييس شهرية وأحيانًا ربع سنوية  ون على سبيل المثال، خالل األربع وعشر(تقاس باستمرار 
)أو يوميًا أو أسبوعياً ) 7/ 24(ساعة من أيام األسبوع 

سسة، تعتبر ملخصًا للتقدم في عوامل النجاح المهمة للمؤ
 وهي مثالية في إعداد التقارير التي تعرض على مجلس

اإلدارة
العليا يتم فحصها بواسطة المدير التنفيذي وفريق اإلدارة

ال تساعد الموظفين أو اإلدارة؛ ألنها ال تخبرهم بمواضع 
التحسين

جميع الموظفين يفهمون المقاييس وكذلك إجراءات 
التحسين المطلوبة

عن  في معظم الحاالت يكون المدير التنفيذي هو المسؤول
مؤشرات النتائج الرئيسة توزع المسؤولية على الجميع سواء الفرق أو األفراد

 مؤشر النتائج الرئيس يصمم ليلخص النشاط داخل عامل
CSFالنجاح المهم توزع المسؤولية على الجميع سواء الفرق أو األفراد

تمت  مؤشر النتيجة الرئيس هو نتيجة عدد من األنشطة التي
خالل مقاييس األداء المتنوعة

مقاييس  على سبيل المثال، يؤثر على جميع(له تأثير إيجابي 
)األداء األخرى بطريقة إيجابية

 عادة ما يتم إعداد تقارير لها عبارة عن اتجاهات تغطي على
شهرًا من النشاط 15األقل 

 عادة يتم إعداد تقارير لها في صورة شاشة إنترنت داخلي
ق، لذا توضح النشاط واألشخاص المسؤولين والتاريخ الساب

فإنه يمكن إجراء محادثات هاتفية على هذا األساس
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 نبي االختالف هو ما :وهو آلخر حين من سؤال طرح يتم العمل ورش في غالباً 

 النتائج، ومؤشرات الرئيسة، األداء ومؤشرات الرئيسة، النتائج مؤشرات

؟األداء ومؤشرات

 ومؤشر نتيجةال مؤشر بين االختالف لتوضيح مثًال  السيارة سرعة مقياس ويعتبر

 نأل نظراً  نتيجة، مؤشر هي السيارة قطعتها التي المسافة أن فنجد األداء،

 أما .الدقيقة في المحرك لفات وعدد السيارة تروس وضع حصيلة هي السرعة

 الناحية من السيارة قيادة تمت كيف" تكون أن فيجب األداء مؤشرات

 أو ،)الونج لكل األميال من كم يوضح مقياس المثال، سبيل على( "االقتصادية؟

.)الحرارة مقياس :المثال سبيل على( المحرك حرارة درجة كم
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-:يما يلىيمكننا توضيح أهم الفروق بين المؤشر واالحصاء فما سبق على  بناءا

 اهرظو عن يعبر فهو اإلحصاء عن الداللة في وأقوى المضمون في أغنى المؤشر يعد .أ

.المؤشر ذلك بموضوع مرتبطة وأشمل أعم

 من إال فبهد ترتبط ال اإلحصاءات بينما ، تحقيقه نحو يسعى بهدف المؤشر ارتباط .ب

بمؤشر دمجها خالل

 خاذالت الالزمة المعلومات من متكامل إلطار أكبر كيان من جزء المؤشرات أن يفترض .جـ

.أكبر لكيان تنتمى أن الضروري من فليس اإلحصاءات أما القرارات
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المؤشرات

Indicators

المعلومـات

Information

البيانات االحصائية 

DATA

 من ةالمستخدم اإلحصائية البيانات تحويل هى

 خام مادة من اإلدارية والمستندات السجالت

 المختلفة وأبعادها جوانبها لها مؤشرات إلى

 كالتالمش وتحديد التشخيص على تساعد التى

 أعمالب والقيام التخطيط على تساعد وبالتالى

 ؤشراتوالم .لألداء والتقويم والتقييم المتابعة

.أرقام مجموعة أو واحد رقم تكون قد

 فى للبيانات تجميع عن عبارة

 مفهوم أو معنى له شكل

 بين العالقات يوضح خاص

 الستخدامها البيانات هذه

 المشكلة تحديد فى

 والمتابعة والتخطيط

والتقويم والتقييم

على لإلجابة رقمى تجميع عن عبارة 

أي )كم( التساؤل

How much المقدار؟?

 العدد؟ كم many How

شكل فى األرقام هذه تكون وقد هذا 

 أو األعداد مثل إجمالي أو رقمى

 الرسومات أو الجداول فى النسب

  .البيانية
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