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التمييز بين الكفاءة والفعالية والفاعمية واألداء
د .شوقي بورقبة

أستاذ مساعد كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير
جامعة فرحات عباس  -سطيؼ  -الجزائر
Chawki62000@yahoo.fr

المستخمص :نسعى مف خالؿ الورقة التمييز بيف بيف مصطمحات الكفاءة

والفعالية والفاعمية واألداء ،حيث يالحظ تداخؿ استعماؿ ىذه المصطمحات
في العديد مف الكتابات ،فنجدىا تستعمؿ بنفس المفيوـ تارة وبمعاني مختمفة

تمهيد

تارة أخرى.

تسعى العديد مف المناىج إلى تحديد مفيوـ دقيؽ لمكفاءة وذلؾ مف خالؿ

محاولة تصميـ معايير ومؤشرات قياسيا ،حيث كاف معيار تخفيض التكمفة يعتبر
ولمدة طويمة المعيار الوحيد الذي يعبر عف مدى كفاءة المؤسسة ،أما حاليا ومع

المفاىيـ الحديثة لميندسة المالية وتطور استراتيجية التنويع ،فقد تغيرت المفاىيـ
والمعايير التي عمى أساسيا يتـ تقييـ الكفاءة وأصبح مفيوـ التكمفة يمثؿ جزءا

ثانويا مف معايير تقييـ الكفاءة.

يتميػ ػػز مص ػ ػػطمح الكف ػ ػػاءة شػ ػ ػ نو ش ػ ػ ف أغم ػ ػػل مص ػ ػػطمحات العم ػ ػػوـ ا نس ػ ػػانية

واالجتماعية بعدـ االتفاؽ بيف الكتال والباحثيف حوؿ تعريفو ،ونجده عموما يتداخؿ

مػػع مفػػاىيـ أخػػرى مثػػؿ الفعاليػػة واألداء ،وبالتػػالي س ػنحاوؿ مػػف خػػالؿ ىػػذه الورقػػة
التمييز بيف ىذه المصطمحات.
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أوال :الكفاءة Efficiency

 -1الكفاءة لغة

جاء في لساف العرل "الكفيء :النظير ،وكذلؾ الكؼء والكفوء ،عمى وزف
فعؿ وفعوؿ ،والمصدر الكفاءة ،بالفتح والمد ،ونقوؿ :ال كفاء لو ،بالكسر ،وىو في

األصؿ مصدر ال نظير لو ،والكؼء :النظير المساوي ،وتكاف الشيئاف تماثال،
وكاف ه وكفاء :ماثمو ،ومف كالميـ :الحمد هلل كفاء الواجل أي قدر ما يكوف مكافئا

لو ،واالسـ الكفاءة والكفاء ،وأكف ت ا بؿ :كثر نتاجيا(.)1

وبالت ػػالي يمك ػػف الق ػػوؿ أف الكف ػػاءة لغ ػػة ى ػػي الحال ػػة الت ػػي يك ػػوف فيي ػػا الش ػػيء
مساوي لشيء آخر.
 -2الكفاءة اصطالحا
ارتبط مفيوـ الكفاءة في الفكر االقتصادي الرأسمالي بالمشكمة االقتصادية
األساسية ،والمتمثمة في كيفية تخصيص الموارد المحدودة والمتاحة لممجتمع ،مف

أجؿ تمبية حاجيات ورغبات األفراد المتجددة و المتكررة.

ويعود مفيوـ الكفاءة تاريخيا ،إلى االقتصادي ا يطالي فمفريدو باريتو( )1الذي
طور صياغة ىذا المفيوـ وأصبح يعرؼ " ب مثمية باريتو ".وحسل باريتو فإف أي
تخصيص ممكف لمموارد فيو إما تخصيص كؼء أو تخصيص غير كؼء ،وأي
تخصيص غير كؼء لمموارد فيو يعبر عف الالكفاءة ).)3((inefficiency

( )1ابنننن مر نننور (1988ـ) لس ػػاف الع ػػرل ،مجم ػػد ،11الطبع ػػة األول ػػى ،دار إحي ػػاء التػ ػراث العرب ػػي،
بيروت ،ص ص.111-111 :
( )1فمفريدو باريتو (1913-1888ـ) أحد عمماء االقتصاد واالجتمػاع فػي القػرف التاسػع عشػر،
وكاف مف أوائؿ مف فحصوا مضاميف فكرة الكفاءة.
( )3هنناف فاريننان (1222ـ) االقتصػػاد الجزئػػي التحميمػػي ،مػػدخؿ حػػديث ،ترجمػػة أحمػػد عبػػدالخير
وأحمد أبوزيد ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض ،ص ص.12-19 :
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وينسحل ىذا المفيوـ عند دراسة الكفاءة لدى المستيمؾ أو لدى المنتج أو

لالقتصاد ككؿ ،فيطمؽ عمى عممية توزيع السمع عمى المستيمكيف عمى أنيا مثمى وفقا

ألمثمية باريتو إذا كاف لـ يعد إعادة تنظيـ ىذا التوزيع مف أجؿ زيادة إشباع مستيمؾ

(أو عدة مستيمكيف) ،دوف أف ينخفض إشباع مستيمؾ آخر .كما يطمؽ عمى عممية

توزيع عوامؿ ا نتاج عمى السمع والخدمات المنتجة أنيا مثمى وفقا ألمثمية باريتو إذا

لـ يعد مف الممكف إعادة تنظيـ ا نتاج مف أجؿ زيادة إنتاج سمعة ما أو (عدة سمع)

دوف أف ينخفض إنتاج سمعة أخرى ،ويكوف االقتصاد ككؿ في توازف عاـ وفي وضع
أمثؿ إذا تـ توزيع عوامؿ ا نتاج بشكؿ أمثؿ عمى السمع والخدمات المنتجة ،وتوزيع

السمع والخدمات (توزيع الدخؿ) بشكؿ أمثؿ عمى المستيمكيف(.)8

تتمثؿ الكفػاءة بالنسػبة لفيميػل لورينػو )'' ( Philippe Lorinoب نيػا كػؿ مػف يسػاىـ
فػػي تعظػػيـ القيمػػة وتخفػػيض التكػػاليؼ ،حيػػث لػػف يكػػوف كفػؤا مػػف يسػػاىـ فػػي تخفػػيض
التكػػاليؼ فقػػط أو فػػي رفػػع القيمػػة فقػػط ،ولكػػف الكفػػؤ مػػف يسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ اليػػدفيف
مع ػػا ،)1(''.وي ػػرى محم ػػد س ػػعيد أحم ػػد ،أف الكف ػػاءة تعن ػػي الق ػػدرة عم ػػى تحقي ػػؽ النت ػػائج

المنش ػػودة ب ق ػػؿ ق ػػدر ممك ػػف م ػػف المجي ػػود أو النفق ػػة( ،)6ويش ػػير بيت ػػر دارك ػػر إل ػػى أف
الكف ػػاءة تعن ػػي أداء م ػػا ينف ػػذ م ػػف عم ػػؿ أو يتخ ػػذ م ػػف تص ػػرؼ عم ػػى نح ػػو ص ػػحيح أو
أفضؿ(.)7

(4) Alan Grifhiths and Stuart Wall (2000) Intermediate Microeconomics: theory and
application, second edition, Prentice Hall, p: 433-434.
(5) Philippe Lorino (1998) Méthodes et pratiques de la performance, Edition
d’organisation, Paris, pp: 18-20.

( )6محمنننند سننننعيد أحمنننند (1979ـ) الكف ػػاءة والكفايػ ػػة والفعالي ػػة ،نقابػ ػػة التجػ ػػارييف ،مجمػ ػػة
التجارييف ،العدد  ،1أكتوبر نوفمبر ، ،ص.12

(7) Peter F.Durker (1973) Management: Tasks, responsibilities, practices, New York,
Harper and Row, -1974, p: 45.
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ويعػػرؼ كػػؿ مػػف أقبػػوداف وأموسػػوقا () Agbodan M.M. et Amoussouga F.G

الكفػػاءة عمػػى أنيػػا الكيفيػػة المثمػػى فػػي اسػػتعماؿ المػوارد المتاحػػة فػػي عمميػػة ا نتػػاج،
كما يمكف القوؿ أف الكفاءة ىي االنتفػاع مػف المػوارد الماديػة والبشػرية المتاحػة ب قػؿ

تكمفة ممكنة( ،)8ويػرى محمػد البنػا أف مبػدأ الكفػاءة يعتبػر المميػز لكػؿ نشػاط يحػاوؿ
بالوس ػػائؿ المتاح ػػة زي ػػادة فرص ػػة بم ػػوغ أى ػػداؼ معين ػػة( ،)9أي الق ػػدرة عم ػػى اس ػػتغالؿ
الوسائؿ المستخدمة لتحقيؽ النتائج المرجوة ،حيث نقوؿ أف المؤسسة كفؤة إذا كانت
تستعمؿ مواردىا بشكؿ أمثؿ.
ويوضػح كػؿ مػف مػايو ومػاث ( )Malo J-L. et Mathe J-Cأف الكفػاءة تتمثػؿ فػي
العالقػػة االقتصػػادية بػػيف المػوارد المتاحػػة والنتػػائج المحققػػة مػػف خػػالؿ تعظػػيـ المخرجػػات
عمػ ػػى أسػ ػػاس كميػ ػػة معينػ ػػة مػ ػػف المػ ػػدخالت( ،)12أو تخفػ ػػيض الكميػ ػػة المسػ ػػتخدمة مػ ػػف

الم ػػدخالت لموص ػػوؿ إل ػػى حج ػػـ مع ػػيف م ػػف المخرج ػػات( ،)11وبالت ػػالي يفي ػػـ مػ ػف الكف ػػاءة
غيال ا سراؼ في توظيؼ الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة.
وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ أف المنش ػ ة تكػػوف كفػؤة إذا مػػا حققػػت األىػػداؼ المسػػطرة

سواء في استغالؿ الوسائؿ المتاحة أو البموغ إلى النتائج المقػدرة ،فمفيػوـ الكفػاءة ال
يتعم ػػؽ فق ػػط ب ػػالحكـ عم ػػى النتيج ػػة كمػ ػا ى ػػو الح ػػاؿ بالنس ػػبة لمفعالي ػػة ،ولك ػػف بكيفي ػػة

الحصػػوؿ عم ػػى ىػػذه النتيج ػػة م ػػع األخػػذ بع ػػيف االعتب ػػار شػػروط وأى ػػداؼ التحقي ػػؽ،
(8) Agbodan M.M. et Amoussouga F.G. (1995) Les facteurs de performance de
l’entreprise, Actualité Scientifique, France.

( )9محمد البرا (1228ـ) االقتصاد التحميمي ،مدخؿ حديث لتحميػؿ المشػاكؿ االقتصػادية ،الػدار
الجامعية ،ا سكندرية ،مصر ،ص .169

(10) Racha Ghayad (2002) les facteurs déterminant de la performance globale des
banques islamiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion, l’université de
Caen, 88-90.
(11) MALO J-L. et MATHE J-C. (2000) L’essentiel du contrôle de gestion,
Edition d’Organisation, 2ème édition, Paris, p. 106.
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وبالتالي تضـ الكفاءة جانبيف جانل الفعالية وجانل اسػتغالؿ الوسػائؿ المتاحػة(.)11

وبالتالي يمكف تعريؼ الكفاءة عمى أنيا الطريقة المثمى في استعماؿ الموارد.
ثاريا :الفعاليةEffectivness :

لقد أشارت العديد مف الدراسات والبحوث الميدانية إلى وجود عالقػات متداخمػة
ومتشػػابكة بػػيف فعاليػػة المؤسسػػة مػػف جيػػة والعوامػػؿ المػػؤثرة فييػػا مػػف جيػػة أخػػرى،

ورغػػـ ىػػذا ا شػػكاؿ الػػذي يمثػػؿ تحػػديا أمػػاـ البػػاحثيف إال أف ىنػػاؾ محػػاوالت جػػادة

لموصوؿ إلى مفاىيـ خاصة بالفعالية (.)13
حيػث يعػرؼ بػارتولي

((M.Bartoli

الفعاليػة عمػى أنيػا تمػؾ العالقػة بػيف النتػائج

المحققة فعال والنتائج المقدرة وذلؾ مف خػالؿ قيػاس االنحػراؼ( .)18ويعػرؼ كػؿ مػف

س ػػتيرز وم ػػاىوني

)(Steers and Mahoney

الفعالي ػػة ''عم ػػى أني ػػا ا نتاجي ػػة المرتفع ػػة

وقػ ػػدرة المؤسسػ ػػات عمػ ػػى التكيػ ػػؼ مػ ػػع البيئػ ػػة فضػ ػػال عػ ػػف القػ ػػدرة عمػ ػػى االسػ ػػتقرار
واالبتكػػار'' ،كمػػا يعرفيػػا كػػاتز وكػػاىف

(and Kahn

 '' )Katzعمػػى أنيػػا تعنػػي تعظػػيـ

مؤشر لمقدرة عمػى
ا
معدؿ العائد عمى االستثمار بكافة الطرؽ المشروعة ،وىي تعتبر

البقػاء واسػتمرار الػتحكـ فػي البيئػة''( ،)11ويػػرى كػؿ مػف كاسػت وروزنفػايتش وآخػػروف
) and Rosenzweig et al

 ''(Kastأف الفعاليػػة تعنػػي قػػدرة المؤسسػػة عمػػى تحقيػػؽ

األىػػداؼ مػػف خػػالؿ زيػػادة حجػػـ المبيعػػات ،وتحقيػػؽ رضػػا العمػػالء والعػػامميف داخػػؿ
(12) Jean- Yves Saulquin, Christian Maupetit, Eva, Performance et évaluation bancaire.

( )13عبدالحميد برحومة (1228ـ) الكفاءة والفعالية فػي مجػاالت التصػنيع وا نتػاج ،مجمػة
االقتصػػاد والمالي ػػة ،دوريػػة أكاديمي ػػة محكمػػة تص ػػدر عػػف المرك ػػز الج ػػامعي ب ػػالوادي،
العدد األوؿ جانفي ،ص.62

(14) Abdelaziz Roubah, compétitivité des banques luxembourgeois Monnaie
Unique et Prospectives Stratégiques, Thèse de doctorat en sciences de
gestion, université Nancy II, France; p: 57-60.

( )11عبدالسالم أبو قحف (1221ـ) اقتصػاديات األعمػاؿ واالسػتثمار الػدولي ،مكتبػة ومطبعػة
ا شعاع الفنية ،مصر ،ص .111
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المؤسسة ،وتنمية الموارد البشرية ونمو الربحية''( ،)16ويشير جيمس برايس
)price

(James

إلػػى أف الفعاليػػة يقصػػد بيػػا عامػػة درجػػة تحقيػػؽ األىػػداؼ( ،)17ويػػرى سيشػػور

وافريػػاـ الفعاليػػة ب نيػػا مػػدى قػػدرة المنظمػػة عمػػى اسػػتغالؿ الفػػرص المتاحػػة ليػػا مػػف

البيئػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى احتياجاتيػػا مػػف المصػػادر النػػادرة ،أي المػوارد ذات القيمػػة

مف أجػؿ اسػتمرار نشػاطيا( ،)18وتعػرؼ أيضػا الفعاليػة عمػى أنيػا القػدرة عمػى تحقيػؽ
األىػػداؼ المسػػطرة مػػف طػػرؼ المؤسسػػة والتػػي يمكػػف قياسػػيا مثػػؿ ىػػدؼ ال ػربح أو

ىػػدؼ النمػػو ،ويعتبرىػػا بعػػض البػػاحثيف عمػػى أنيػػا محصػػمة تفاعػػؿ مكونػػات األداء
الكمي لممؤسسة ،بما يحتويو مف أنشطة فنية وادارية ووظيفية ،ومدى ت ثره بالمحيط،
كما أنيا ترتبط بمدى تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا.
ومػػف خػػالؿ التعػػاريؼ السػػابقة يمكػػف أف نسػػتنتج أف الفعاليػػة ى ػي مػػدى تحقيػػؽ
المنشػ ػ ة لفى ػػداؼ المس ػػطرة ،طبق ػػا لمع ػػايير ي ػػتـ تحديػ ػدىا مس ػػبقا ،ويمك ػػف وص ػػؼ
المنش ة التي تستطيع تحقيؽ أىدافيا ب نيا منش ة فعالة.

إف إظيار الفرؽ بيف الكفاءة والفعالية يتـ مف خػالؿ إبػراز المعنػى الػذي ت خػذه
ىذه األخيرة ،وعميو نقوؿ أنو عادة ما ينظر إلى مصطمح الفعاليػة مػف زاويػة النتػائج

التػػي يصػػؿ إلييػػا المسػػيروف (المػػديروف) ومػػف ثػػـ توصػػؼ المؤسسػػة ب نيػػا فعالػػة إذا
حققػػت األىػػداؼ المسػػطرة ،وب نيػػا أقػػؿ فعاليػػة إذا لػػـ تحققيػػا بالشػػكؿ المطمػػول ،أو

حققت جزءا منيا فقط ،بينما توصؼ ب نيا غيرة فعالة بالمرة ،إذا لـ تستطع تحقيقيػا

أبدا.

(16) R. Hall (1972) Organisation: structure and process, New Jersey Prentice Hall, p. 37 .
(17 ) James L price (1968) Organizational Effectiveness, an inventory of propositions,
Richard d Irwin, Inc, Homewood, Illinoisd, p. 3.
(18) Stanly E. Seashor and Ephriam Yuxhtman (1967) Factorial Analysis of organizational
performance, Administrative Science Quarterly (A.S.Q), 12, pp: 377-395.
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انطالقػػا مػػف ىػػذا المعنػػى لمفيػػوـ الفعاليػػة يمكننػػا أف نفػػرؽ بينيػػا وبػػيف الكفػػاءة

فنقػػوؿ أف الفعاليػػة ىػػي اسػػتغالؿ المػوارد المتاحػػة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ المحػػددة ،أي
أنيػػا تخػػتص ببمػػوغ النتػػائج ،بينمػػا تػرتبط الكفػػاءة بالوسػػيمة التػػي اتبعػػت فػػي الوصػػوؿ

إل ػػى ى ػػذه النت ػػائج ،ونش ػػير ىن ػػا أف العالق ػػة الموج ػػودة ب ػػيف الكف ػػاءة والفعالي ػػة ليس ػػت
بالضرورة إيجابية ،بؿ قد ت خذ اتجاىيف متعاكسػيف بمعنػى أف المؤسسػة التػي تتميػز

بالفعاليػػة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ ال يعنػػي بالضػػرورة أنيػػا تتسػػـ بالكفػػاءة فػػي اسػػتخداـ

مواردىػػا ،والعكػػس صػػحيح ،حيػػث أف أحسػػف النتػػائج فػػي األجػػؿ الطويػػؿ ناتجػػة عػػف
أحسف الق اررات االستراتيجية التي تضمف أف األفعػاؿ الصػحيحة قػد نفػذت (الفعاليػة)
ومػػف خػػالؿ المػػزج بػػيف التصػػميـ والتكنولوجيػػا التػػي تضػػمف ب ػ ف األش ػياء قػػد تمػػت

بشكؿ صحيح (الكفاءة).

ثالثا :األداءPerformance :

 -1تعريف األداء

يوجد اختالؼ بيف الكتػال والبػاحثيف فػي تعريػؼ مصػطمح األداء ،حيػث يرجػع

ىػػذا االخػػتالؼ إلػػى تبػػايف وجيػػات النظػػر وأىػػداؼ اسػػتعماؿ ىػػذا المصػػطمح ،ففريػػؽ
مف الكتال اعتمد عمى الجوانل الكمية في صياغة تعريفو لفداء ،بينما ذىل فريؽ

أخػػر إلػػى اعتبػػار األداء مصػػطمحا يتضػػمف أبعػػادا تنظيميػػة واجتماعيػػة فضػػال عػػف

الجوانل االقتصادية(.)19

جػ ػػاء فػ ػػي المعجػ ػػـ الوسػ ػػيط ،أدى الش ػ ػيء :قػ ػػاـ بػ ػػو ،أدى الػ ػػديف قضػ ػػاه ،وأدى

الصػ ػػالة :أقاميػ ػػا لوقتيػ ػػا ،وأدى الشػ ػػيادة ،أدلػ ػػى بيػ ػػا ،وأدى إليػ ػػو الشػ ػػيء :أوصػ ػػمو

إليو( .)12ويقوؿ ابف منظور أدى الشيء :أوصمو واالسـ األداء(.)11

( )19الشيخ الداوي (1212ـ) تحميؿ األسس النظرية لمفيػوـ األداء ،مجمػة الباحػث ،جامعػة ورقمػة ،عػدد
1212/1229 27ـ ،ص .117
( )12المعجـ الوسيط ،مرجع سابؽ ،ج ،1ص.12
( )11ابف منظور ،مرجع سابؽ ،ج ،1ص .88
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أما اصػطالحا فقػد ورد فػي معجػـ المصػطمحات ا داريػة أف األداء أو ا نجػاز

ىػػو ":القيػػاـ ب عبػػاء الوظيفػػة مػػف مسػػؤوليات وواجبػػات وفقػػا لممعػػدؿ المفػػروض أداؤه

مف العامؿ الكؼء المدرل"(.)11

ويعرؼ حسب ميالر وبروممي

):(Miller et Bromiley

عمى أنو انعكاس لكيفية

اسػتخداـ المؤسسػػة لممػوارد الماليػػة والبشػرية ،واسػتغالليا بالصػػورة التػػي تجعميػػا قػػادرة
عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا( ،)13وبالتػػالي نالحػػظ مػػف ىػػذا التعريػػؼ أف األداء ىػػو حاصػػؿ
تفاعػػؿ عنص ػريف أساسػػييف ىمػػا الطريقػػة فػػي اسػػتعماؿ الم ػوارد أي الكفػػاءة ،والنتػػائج

المحققة مف ذلؾ االستخداـ أي
ويعننرف حسننب بيتننر

الفعالية.

دركننار)(Peter Drucker

عمننأ أر ن قػػدرة المؤسسػػة عمػػى

االسػتم اررية والبقػػاء محققػة التػوازف بػيف رضػػا المسػاىميف والعمػػاؿ( ،)18أي أف األداء
يعد مقياسا لمحكـ عمى مدى تحقيؽ المؤسسة ليدفيا الرئيس ،وىو البقاء فػي سػوقيا
واستمرارىا في نشاطيا في ظؿ التنافس ،ومف ثـ تتمكف مف المحافظة عمى التػوازف

في مكاف ة كؿ مف المساىميف والعماؿ.

ويتمثف األداء بالرسبة لنفيميب لوريرنو )'' (Philippe Lorinoب نػو كػؿ مػف يسػاىـ

في تعظيـ القيمة وتخفيض التكاليؼ ،حيث ال يكوف ذا أداء مف يساىـ في تخفيض

التكػػاليؼ فقػػط أو فػػي رفػػع القيمػػة فقػػط ،ولكػػف يك ػوف ذا أداء مػػف يسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ

اليدفيف معا(.)11

( )11أحمد زكي ،معجـ المصطمحات االقتصادية ،ص .127

(23) Miller Kent and Bromiley Philip (1990) Strategic risk and corporate
performance: an Analysis of alternative risk measures, Academy of Management
Journal, 33(4): 759.
(24) Peter Drucker (2007) People and performance, Harvard Business School Press, p. 23.
(25) Philippe Lorino (2003) Méthodes et pratiques de la performance, édition
d’organisation, 3eme édition, p. 43.
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ويمثػؿ بيقػػاف وفينػات

)(Bughin-Maindiaux C. & Finet A

شجرة ،والتي يمكف تمثيميا مف خالؿ الشكؿ رقـ (.)1
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األداء عمػػى شػػكؿ

شكف ( .)1شجرة األداء
Source: Bughin-Maindiaux C. et Finet A., Les mesures non financières de la performance,
Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1er trimestre, 1999, p : 50.

حيث تنقسـ الشجرة إلى ثالثة أقساـ:
 جذور شجرة األداء والمتمثمة في التكويف واالستثمار والشراكة والمستخدميفوتدفؽ المعمومات وكذلؾ األسواؽ؛
 -عمميات ا دارة والتي تعمؿ عمى تحويؿ الجذور مف خالؿ عمميات خمؽ القيمة؛
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 ثم ػػار ش ػػجرة األداء والت ػػي تتمث ػػؿ ف ػػي المردودي ػػة ورض ػػا الزب ػػائف وج ػػودة المنت ػػوجوالخدمات المقدمة.
 -2قياس األداء

إف قياس األداء عبارة عف تقييـ مدى تحقيؽ األىداؼ المسػطرة ،وبالتػالي فإنػو

يمكف أف يكوف(:)16

ػر عنػػو بالوحػػدات النقدي ػة أو لديػػو عالقػػة بالجانػػل المػػالي
 -قياس ػا مالي ػا معبػ ا

مثؿ األرباح وقيمة المبيعات ،حصة المؤسسة في السوؽ...؛

معبر عنو بوحدات غيػر ماليػة مثػؿ عػدد الشػكاوى ونسػبة
ا
 قياسا غير ماليإرضػػاء العميػػؿ ونسػػبة التغيػػل ،عػػدد التسػػجيالت المحاسػػبية الخاطئػػة ،مػػدة معالجػػة

العمميات ،جودة الخدمة...

وفػي الواقػع لػيس مػف السػيؿ اختيػار معيػار القيػاس ،حيػث أف كػؿ معيػار غيػر

كاؼ لوحده في قياس األداء بشكؿ كامؿ سواء بالنسبة لممعايير التي تقػيس الجانػل

المػ ػػالي أو غيػ ػػر المػ ػػالي ،لػ ػػذا يفضػ ػػؿ دائمػ ػػا اسػ ػػتعماؿ المعيػ ػػاريف معػ ػػا لتقيػ ػػيـ أداء

المؤسسات( ،)17وذلؾ مف خالؿ(:)18

 تقييـ تحوالت المحيط االقتصادي لممؤسسة؛ -تقي ػػيـ درج ػػة المنافس ػػة والت ػػي تح ػػدد م ازي ػػا المؤسس ػػة التنافس ػػية معب ػػر عني ػػا

أساسا في السعر وجودة المنتوج ونوعية الخدمة المقدمة؛

)(26) Giraud F., Saulpic O., Naulleau G., Demmond M.H., Bescos P.L. (2002
Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance, Gualino Editeur, France, p. 21.
(27) Jean Florent Rérolle (1998) La création de valeur dans une économie connectée,
Revue analyse financière, septembre, p. 7.
(28) Bughin-Maindiaux C. and Finet A. (1999) Les mesures non financières de la
performance, Revue des Sciences de Gestion, n° 175-176, France, 1er trimestre, p. 48.
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 -تقييـ سرعة تصميـ المنتوج والخدمات وتقديميا إلى السوؽ كما ىػو الحػاؿ

في الصناعة المصرفية؛

 -تقييـ مدى تمبية رغبات واحتياجات الزبائف.

 -3مداخف قياس األداء

مف خالؿ ما سبؽ نستنج ضرورة إيجػاد العالقػة السػببية الموجػودة بػيف القيػاس

المػػالي والقيػػاس غيػػر المػػالي لػػفداء ،حيػػث تتركػػز عمميػػة تقيػػيـ األداء عمػػى تحديػػد

األسبال التي تؤدي إلى تحقيؽ النتائج المسطرة ،ويوجد في ذلؾ عدة مداخؿ تتمثؿ

ف ػػي م ػػدخؿ أص ػػحال المص ػػالح وم ػػدخؿ لوح ػػة القي ػػادة وم ػػدخؿ القيم ػػة االقتص ػػادية
المضػػافة ومػػدخؿ التميػز فػػي األعمػػاؿ ومػػدخؿ بطاقػػة األىػػداؼ الموزونػة (المثقمػػة)،
وربمػا يعػػد ىػػذا األخيػػر إحػػدى أىػـ األدوات الحديثػػة ذات النظػرة الشػػمولية فػػي قيػاس
نشاطات ومستوى أداء المنظمة واسػتراتيجيتيا الموضػوعة ،وىػي تيػدؼ إلػى تطػوير

مقاييس جديدة تستند في فمسفتيا إلى أربعة عناصر أساسية:
 المنظور المالي؛ -منظور العمالء؛

 منظور العمميات الداخمية؛ -منظور التعمـ والنمو.

حيث تعد بطاقة األىداؼ الموزونة (المثقمة) إحدى الوسائؿ ا دارية المعاصرة

التػػي تسػػتند إل ػػى فمسػػفة واضػػحة ف ػػي تحديػػد االتجػػاه االس ػػتراتيجي لممنظم ػة وقي ػػاس

مستوى التقدـ في األداء باتجاه تحقيؽ األىداؼ ،وبالتالي فبطاقة األىداؼ الموزونة
ما ىي إال ترجمة لفىداؼ االستراتيجية لممنظمػة مػف خػالؿ مجموعػة مػف مؤشػرات

األداء التي تجيل عمى األسئمة التالية(:)19

(29) Kaplan R.S. and Noeton D.P. (1999) Le Tableau de Bord Prospectif: Un système
de pilotage de la performance, Harvard Business Review, les systèmes de mesure
de la performance, Editions d’Organisation, Paris, p.159.
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 مف أجؿ النجاح المالي ،كيؼ يجل أف نظير أماـ المستثمريف وحممة األسيـ؟ -لتحقيؽ رؤية منظمة األعماؿ ،كيؼ يجل أف تظير المنظمة أماـ عمالئيا؟

 رضػػاء المسػػتثمريف والعمػػالء ،مػػا العمميػػات الداخميػػة التػػي يجػػل أف تتميػػزبيا المنظمة؟

 -لتحقيؽ رؤية المنظمة ،ما سبؿ المحافظة عمى قدرات المنظمة لمتغيير والتحسيف؟

وبالتػ ػػالي يمكػ ػػف أف نسػ ػػتنتج أف قيػ ػػاس األداء يتطم ػ ػل قيػ ػػاس الجانػ ػػل المػ ػػالي
والجانػػل غيػػر المػػالي ،حيػػث أف القيػػاس المػػالي يقػػدـ مجموعػػة مػػف المي ػزات ولكػػف

أيضػػا العديػػد مػػف السػػمبيات ،وبالتػػالي البػػد مػػف قي ػاس محػػدد اليػػدؼ وقابػػؿ لممراقبػػة،

والػػذي يقػػدـ ممخص ػا شػػامال لفحػػداث االقتص ػادية عمػػى مسػػتوى البنػػؾ ،حيػػث تمي ػز
تطور التكاليؼ وتشكؿ غالبا أحسف مرجع بالنسبة لمعمميات التحفيزيػة ،كمػا أف ىػذا

القيػاس يميػػز األداء فػي األجػػؿ القصػػير وييػتـ بػػاألعراض ومصػادر المشػػاكؿ ،وكػػؿ
ى ػػذا ال يق ػػدـ إال ص ػػورة جزئي ػػة ل ػػفداء .ولس ػػد ى ػػذه النق ػػائص الب ػػد م ػػف األخ ػػذ بع ػػيف

االعتبار القياس غير المالي لتقييـ األداء.

رابعا :العالقة بين الكفاءة والفعالية واألداء
تعػػرؼ الكفػػاءة ب نيػػا أداء األعمػػاؿ بطريقػػة صػػحيحة ينمػػا تعػػرؼ الفعاليػػة عمػػى

أنيػ ػػا أداء األعمػ ػػاؿ الصػ ػػحيحة ،لػ ػػذلؾ ال بػ ػػد لنػ ػػا مػ ػػف معرفػ ػػة األعمػ ػػاؿ الصػ ػػحيحة
وتحديدىا وتعريفيا لنتمكف مف أدائيا ،لذلؾ فاف الفعالية والكفاءة ىي :أداء األعماؿ

الصػػحيحة بطريقػػة صػػحيحة ،أي أف األداء ىػػو الجمػػع بػػيف الكفػػاءة والفعاليػػة ،حيػػث

ت ػرتبط الفعاليػػة بالقيػػادة ،وت ػرتبط الكفػػاءة بػػا دارة ،لػػذلؾ فػػاف الفعاليػػة تتحقػػؽ عنػػدما
يكػػوف ىنػػاؾ رؤيػػة واضػػحة وأىػػداؼ واسػػتراتيجيات محػػددة ،وتتحقػػؽ الكفػػاءة عنػػدما
يكوف ىناؾ تخطيط وتنظيـ وادارة لموقت ورقابة ومتابعة ،وعندما يكوف ىناؾ فعالية
وال يوجد كفاءة فاف الرؤى واألىداؼ ال تجد مف يحققيا بصورة صحيحة ،وفي حالة
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عػػدـ وجػػود فعاليػػة ووجػػود كفػػاءة فػػاف األعمػػاؿ تنجػػز ولكػػف بػػدوف وضػػوح األىػػداؼ.

ويمكف توضيح العالقة بيف الكفاءة واألداء مف خالؿ الشكؿ رقـ (.)1
شكف ( )2األداء = الكفاءة +الفعالية
المخرجات

األداء

النشاط

المذخالت

الوسائل

الموارد

التكاليف
» الفعالية «  :النتائج
» الكفاءة «

Source : Selmer C, Concevoir le tableau de bord, Dunod, Paris, 1998, p.41
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خاتمة
مػػف خ ػػالؿ ى ػػذه الورقػػة يمك ػػف أف نس ػػتنتج أف الكف ػػاءة تتمثػػؿ ف ػػي العالق ػػة ب ػػيف
وس ػػائؿ ا نت ػػاج المس ػػتخدمة والنت ػػائج المحقق ػػة ،حي ػػث يمك ػػف أف نق ػػوؿ أف المؤسس ػػة

تكوف كفؤة إذا تـ تحقيؽ النتائج مع اسػتعماؿ عقالنػي ورشػيد لموسػائؿ المتاحػة ،وأف
الحػؿ الكفػؤ ىػػو الػذي يسػتعمؿ أقػؿ الوسػائؿ أو بعبػارة األقػػؿ تكمفػة ،ومػف السػػيؿ أف

يكوف المسير (المدير) فعاال (تحقيؽ األىداؼ) ولكف غير كفؤ مػف خػالؿ اسػتعماؿ
مفػػرط لوسػػائؿ ا نتػػاج مقارنػػة بالمعػػايير المقػػدرة ،كمػا يمكػػف أيضػػا أف يكػػوف المسػػير

كفػؤا ولكػػف غيػػر فعػػاؿ (حيػػث يسػػتعمؿ الوسػػائؿ بشػػكؿ يوافػػؽ المعػػايير المقػػدرة ولكػػف
دوف تحقيؽ النتائج المسطرة) ،كما يمكف أف يكوف فعاال وكفؤا في نفس الوقت وىذا
يمكف أف نسميو باألداء الجيد.
وبالتالي يمكف القوؿ أف:
الكفاءة وتتمثؿ في استغالؿ الوسائؿ المتاحة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة ب قؿ
التكاليؼ،
الفعالية ىي الفاعمية وتتمثؿ تحقيؽ األىداؼ بغض النظر عف ا مكانيات
المستخدمة.
األداء = الكفاءة  +الفعالية.
المصطلح بالعربية
الكفاءة

المصطلح بالفرنسية

المصطلح باإلنللييةة

Efficience

Efficiency

الفعالية (الفاعلية)
األداء

Efficacité
Performance

Effectiveness
Performance
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Abstract: We seek through this paper to distinguish between the
terms efficiency, effectiveness and performance, notes the use
of these terms overlap in many writings, we find sometimes
used the same concept and used with different meanings for
another times.

