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مقدمة
يستخدم مفهوم إدارة األداء من قبل معظم المنظمات واإلدارات لضمان سيرها
على الطريق الصحيح .وإلدارة األداء بالشكل المطلوب ،يتعين على المنظمات
والمؤسسات أن تحدد مؤشرات األداء لتكون أدوات للتنبيه وتصحيح المسار.
ويضع هذا الكتيب بين يديكم توضيحا لمفهوم مؤشر األداء ،أنواعها ،وطرق
قياسها باإلضافة إلى مؤشرات األداء الرئيسة والتفصيلية للخطة االستراتيجية
لجامعة جازان (رؤية  )2025مزودا ً ببطاقات تعريفية شاملة عن كل مؤشر من
المؤشرات الرئيسية.
نسأل هللا العلي القدير أن يكون الدليل وافيا ً ومفيدا ً لكافة برامج الجامعة
وإداراتها.
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ما هو مؤشر األداء؟
مؤشر األداء ( )KPIهو قيمة قابلة للقياس ،وعادة ما يتم التعبير عنه كرقم أو
نسبة ،مما يدل على فاعلية المؤسسة في تحقيق أهدافها الرئيسة .وبالتالي تعتبر
مؤشرات األداء مقاييس يستخدمها القطاع أو المؤسسة لتعريف النجاح وتتبٌع
التقدم في تحقيق أهدافها االستراتيجية.

كيف تساعدنا مؤشرات األداء؟
تساعد مؤشرات األداء الرئيسة المصممة جيدًا صناع القرار على القيام بعدد من
األشياء التي تشمل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحديد معلومات نقطة البدء (على سبيل المثال :حالة األداء
الحالية)
وضع معايير األداء واألهداف لتحفيز التحسين المستمر
قياس وتقديم تقرير عن التحسينات بمرور الوقت
مقارنة األداء عبر المقرات واإلدارات المختلفة
المقارنات المرجعية مع الجهات األخرى محليا ً ودوليا ً
تمكين أصحاب المصلحة من الحكم على أداء اإلدارة بشكل
مستقل وشفاف.

ربط مؤشرات األداء باالستراتيجية
ال تنشأ مؤشرات األداء من فراغ .ولكي تكون ذات قيمة لصناع القرار ،البد لها
أن تكون جزءا ً من اإلطار االستراتيجي للجامعة أو االدارة .ولتحقيق هذه الغاية،
ينبغي أن تكون المؤشرات قادرة على المساعدة في نشر االستراتيجية ،باإلضافة
إلى تعزيز الهدف المشترك عبر البرامج والمرافق والقوى العاملة.
لذلك ،يبدأ تطوير مؤشرات األداء الرئيسية بالتخطيط االستراتيجي الجيد .ويدمج
التخطيط االستراتيجي السياسة والتخطيط والميزانية واإلدارة والمراجعة.

وبالتالي ،ال ينبغي اعتبار مؤشرات األداء الرئيسية تدابيرا ً مستقلةً ،بل هي نتاج
التفكير االستراتيجي والتحليل والتفاوض حول المشكالت والتصدي لها .ومن
األدوات المفيدة للمساعدة في وضع تصور لعمليات االنتاج ونجاح المؤسسة في
خططها .ففي التخطيط االستراتيجي تستخدم المؤشرات لوصف الروابط
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المنطقية بين المشاكل وحلولها .وقد شملت جميع مبادرات الخطة التنفيذية
لجامعة جازان (رؤية  )2025مؤشرات لقياس األداء.
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خصائص مؤشر األداء الجيد
يمكن تحديد العديد من مؤشرات األداء الرئيسية واستخدامها في أي سياق ،ولكن
ينبغي أن يكون الهدف هو اختيار تلك المقاييس التي لها صفات متأصلة معينة
تحقق أعلى قيمة كأداة لتحليل السياسات وتحسين األداء ونشر النتائج.
ومثلها مثل غالب األهداف االستراتيجية ،فغالبًا ما يستخدم االختصار
" "SMARTلإلشارة إلى خصائص مؤشرات األداء الجيدة .ويمثل كل حرف
من االختصار خاصية مهمة .لتحديد ما إذا كان مؤشر األداء يفي بمعايير كل
سمة ،على االدارة أن تأخذ بعين االعتبار قائمة التحقق التالية:
 .1محدد  :Specificهل ينقل المؤشر ،في لمحة ،ما الذي يقيسه
المؤشر ،وكيف يتم حساب القياس؟ وينبغي أن تعكس مؤشرات
األداء للمستفيدين بكل وضوح ما تقوم به االدارة.
 .2قابل للقياس  :Measurableهل يمكن التعبير عن القياس
كقيمة موضوعية (على سبيل المثال ،عدد الطالب الذين
يتخرجون في الحد األدنى من المدة المقررة للتخرج ،النسبة
المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه
مصادق عليها)؟ هل توجد بيانات موثوقة؟ هل يمكن جمعها
بسهولة؟ واألفضل من ذلك ،هل يتم جمعها بالفعل على مستوى
ما في االدارات؟
ً
:
 .3قابل للتحقيق  Achievableهل يقيس المؤشر شيئا يتم
التحكم فيه داخل البرنامج أو اإلدارة؟
 .4ذو صلة  :Relevantهل يقيس المؤشر أهم نتائج أنشطة
اإلدارة؟
 .5يرتبط بوقت  :Time-boundهل هناك موعد نهائي لتحقيق
مؤشر األداء؟ هل يتم اإلبالغ عن البيانات على فترات منتظمة
كافية لدعم تتبع وصنع القرارات اإلدارية؟
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أنواع المؤشرات
تأتي مؤشرات األداء في العديد من المجموعات والخيارات .ومن بين المتغيرات
العديدة ،المؤشرات الكمية التي يمكن تقديمها; كقيمة عددية ،لنأخذ بعض األمثلة
من مؤشرات خطة الجامعة االستراتيجية ( 2020-2016مثال نسبة أعضاء
هيئة التدريس الذين يستخدمون نماذج اليكترونية للمعامالت الخاصة بهم
" )"JUSP4والمؤشرات النوعية التي ال يمكن عرضها عدديًا (مثال االنتهاء من
التقارير السنوية للصيانة "  ،("JUSP55والمؤشرات الرئيسة التي يمكنها التنبؤ
بنتيجة نشاط ما ،مؤشرات تباطؤ األداء التي توضح نجاح أو فشل هذا النشاط.
ضا تقييم جودة تقديم الخدمات (مثل توفر
يمكن لمؤشرات األداء الرئيسية أي ً
الخدمة أو الموثوقية) أو رضا العمالء (على سبيل المثال ،شكاوى العمالء
والردود على استبيانات الطالب).
كل هذه طرق مفيدة للتفكير في مؤشرات األداء .ومع ذلك ،ومن أجل المواءمة
واالتساق ،يقسم هذا الدليل مؤشرات األداء الرئيسة إلى ثالث فئات-مدخالت،
وعمليات ،ومخرجات .-عادة ما تصاحب مؤشرات المدخالت والمعالجة
والمخرجات مقاييس محددة للكفاءة.
 .1مؤشرات المدخالت
وتقوم بقياس الموارد ،البشرية والمالية على حد سواء ،المحددة لبرنامج
أو نشاط معين (على سبيل المثال ،عدد الطلبة المقبولين) .ويمكن أن
تشمل ،من بين أشياء أخرى ،المباني والمعدات واللوازم ،والموظفين.
ضا مقاييس لخصائص
كما يمكن أن تتضمن مؤشرات المدخالت أي ً
المجتمع المستهدف (على سبيل المثال ،إجمالي عدد الطلبة المتقدمين
للقبول في الجامعة كل عام).
 .2مؤشرات العمليات
وهي مؤشرات تركز على الطرق التي يتم بها توفير الخدمات .وفي
جامعة جازان ،غالبا ً ما تقيس مدى اتساق أو توقيت األنشطة المنفذة في
تقييم ومعالجة الخدمة (مثل معدل رضا الطلبة عن جودة مقرراتهم
الدراسية).
 .3مؤشرات المخرجات
وتقيس هذه المؤشرات كمية السلع والخدمات المنتجة ،أو نتائج أنشطة
المعالجة ،أو كفاءة  /فعالية تلك األنشطة (مثل تقييم أرباب العمل لكفاءة
خريجي جامعة جازان).
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القيم المستهدفة لمؤشرات األداء KPI TARGETS
بمجرد تحديد أهداف البرنامج أو االدارة واختيار المؤشرات الرئيسة لقياس األداء،
ينبغي على المسؤولين عن التخطيط والميزانية والرصد والتقييم العمل مع المدراء
والهيئات األخرى المعنية لالتفاق على أهداف األداء .يجمع هدف األداء بين المؤشر
المختار والمستوى المستهدف ،مع تحديد الدرجة الكمية أو مقدار األداء المتوقع أن يحققه
البرنامج في تاريخ محدد (على سبيل المثال بنهاية عام  ،)2025بالنظر إلى الهيكل
المخطط ومستوى التمويل .في بيئة األداء ،غالبا ً ما يعتمد محللو التخطيط والبرمجة
والموازنة على هذه األهداف للمساعدة في تحديد إلى أي مدى تبرر فوائد البرنامج
تكاليف تحقيقها ،وبالتالي مستوى التمويل الذي ينبغي تخصيصه للبرنامج.
العوامل الواجب مراعاتها عند تحديد األهداف:
باإلضافة إلى خصائص  ،SMARTفيما يلي بعض األسئلة الجيدة التي ينبغي طرحها
عند تحديد أهداف األداء:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

هل هناك قيمة أساسية؟ إن معرفة المكان الذي تبدأ منه ضروري لتحديد
مقدار التغيير المطلوب ،وفي النهاية إلى أي مدى أدى البرنامج إلى
تحسين الوضع.
هل هناك بيانات تاريخية يمكن من خاللها تحديد الهدف؟ يجب أن تستند
أهداف األداء على توقعات لالتجاهات التاريخية في المستقبل .وبمجرد
االنتهاء من العرض ،يمكن تعديل الهدف بنا ًء على تحليل التأثير
المحتمل للبرنامج.
هل تعزز القيمة المستهدفة تغطية وانتشارا واسعا ً؟ هل تنطبق فقط على
منطقة أو مدينة محددة ،ولكن ليس في مكان آخر ،هل تقدم الخدمة فقط
لمجموعة فرعية من المستفيدين .إذا كان البرنامج ال يحل سوى جزءا ً
صغيرا ً من المشكلة ،فقد تكون هناك حاجة إلى نهج مختلف ذو تأثير
أوسع.
كيف نعرف ما إذا كان البرنامج قد أنتج خدمة جيدة ،وليس مجرد خدمة
كثيرة؟ توسيع البنية التحتية ،على سبيل المثال ،في بعض الكليات لمزيد
من الطالب يمكن أن يكون عديم الفائدة إذا انخفض عدد المتقدمين في
تلك الكليات بشكل ملحوظ.
ً
حافزا خاطئًا؟ قد يعمل تدبير الكفاءة لتقليل
هل يوفر المؤشر (وهدفه)
تكلفة العمل الورقي على تشجيع الناس على إهمال التوثيق الجيد.
هل يمكن تحقيق الهدف؟ إذا كان المؤشر هو زيادة معدل تخرج الطلبة
في المدة النظامية للتخرج ،فهذا يشجع الجميع على العمل الحثيث
لتحقيق الهدف على جميع األصعدة.
دليل قياس مؤشرات األداء للبرامج التعليمية
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 .7هل يضع المستوى المستهدف البرنامج على مسار النجاح أو اإلنجاز؟
إذا تم تحقيق الهدف ،فهل يمثل ذلك فائدة أو قيمة جيدة لألموال المنفقة
على البرنامج؟

مقارنة األداء Benchmarking
بشكل عام يعتبر القياس المعياري هو أداة استراتيجية تستخدم لمقارنة أداء العمليات
التجارية والمنتجات مع أفضل أداء للمؤسسات األخرى داخل وخارج مجال العمل .وفي
إطار التعليم العالي يتم مقارنة أداء الجامعات بجامعات أخرى أو على المستوى الداخلي
يمكن مقارنة أداء برنامج مع برنامج آخر أو مقارنة إدارة بإدارة أخرى .وعلى الصعيد
الخارجي في الغالب يتم المقارنة مع جامعات ،كليات ،برامج أو إدارات لها نفس
الظروف مثل العمر الزمني والحجم والخدمات المقدمة.

مصادر مؤشرات األداء
هناك ثالث مصادر رئيسة لمؤشرات األداء الخاصة بأهداف جامعة جازان االستراتيجية
وأهدافها الفرعية ومبادراتها (انظر جدول  )2موزعة على النحو التالي:
 .1مؤشرات مصدرها جامعة جازان
وفي هذا اإلطار فقد وضعت جامعة جازان مؤشرات خاصة بها لقياس تقدمها
في تحقيق أهدافها االستراتيجية بلغ العدد اإلجمالي لهذه المؤشرات (الرئيسة
والفرعية  27مؤشر) والتي تقيس جميع أهداف الخطة االستراتيجية.
 .2مؤشرات المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
كما تم االستعانة بمؤشرات األداء الرئيسة التي يوصي بها المركز الوطني
لالعتماد والتقويم والتي بلغ عددها  23مؤشر للمؤسسات التعليمية منها 17
مؤشر للبرامج األكاديمية.
وتشكل مؤشرات المركز الوطني األرضية ألغلب المقارنات المرجعية بين الجامعات
السعودية لكونها تستخدم بكثافة في الجامعات وبرامجها المختلفة وكونها تعكس توجهات
المملكة االستراتيجية في مجال التعليم معايير الجودة.

طرق قياس مؤشرات األداء ومصادر البيانات
البيانات ذات الطبيعة التي تعبر عن رضا المستفيدين من خدمة من الخدمات أو منتج من
المنتجات تجمع عن طريق االستبانات المباشرة أو آليات النقاش وتصمم استبانات الرضا
دليل قياس مؤشرات األداء للبرامج التعليمية
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على مقياس ليكرت الخماسي بحيث تعطي عبارة إيجابية (مثال :أنا راض عن خدمات
الصيانة التي تقدمها تقنية المعلومات) وتعطى خمسة اختيارات (أوافق بشدة ( ،)5أوافق
( ،)4محايد ( ،)3ال أوافق ( ،)2ال أوافق بشدة ( ،))1ويعبر الرقم عن وزن االختيار .فإذا
كان عدد المشاركين في االستبيان  9مستفيدين مثالً ،يتم احتساب متوسط الدرجات من 5
كما هو الحال في الجدول التالي:
رقم المستفيد
مستفيد 1
مستفيد 2
مستفيد 3
مستفيد 4
مستفيد 5
مستفيد 6
مستفيد 7
مستفيد 8
مستفيد 9

إجابة المستفيد
أوافق بشدة
ال اوافق
محايد
اوافق
ال أوافق بشدة
أوافق بشدة
ال اوافق
محايد
اوافق

مجموع األوزان
متوسط األوزان = مجموع األوزان مقسوم على عدد المستفيدين =
3.2 = 9÷29
جدول ( )1طريقة احتساب متوسط أسئلة الرضا

وزن االجابة
5
2
3
4
1
5
2
3
4
29
3.2

أما المؤشرات العددية األخرى فيتم احتسابها مباشرة من البيانات المتوفرة من أنظمة
الجامعة االليكترونية .وهناك جدول مفصل لمؤشرات البرامج وكيفية الحصول على
بياناتها.
يتم احتساب القيم مفصلة (ذكور /إناث) وحسب البرنامج والكلية ومن ثم يتم االحتساب
على مستوى الجامعة ،بحيث تظهر بيانات مؤشرات األداء على التقارير السنوية للكليات
والعمادات المساندة واإلدارات العامة ومنها يستمد التقرير السنوي للجامعة بياناته.
ال يتم االكتفاء بمجرد احتساب قيم المؤشرات المختلفة ونشرها .بل البد من مقارنة تلك
البيانات بالقيم لألعوام السابقة والقيم المتوفرة لجهات خارجية مماثلة (من جامعة أو
جامعات وطنية وعالمية) .فإذا تبين أن هناك انحدار أو هبوط في القيم يتم دراسة
األسباب وتوضع خطط للتصحيح يتم تطبيقها في العام الذي يلي عام التقرير مباشرة كما
هو موضح في الشكل التالي:
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جمع البيانات

تطبيق
الخطوات
التصحيحية

تحليل
البيانات

دراسة
المؤشرات
ذات األداء
المنخفض

وضع
خطوات
تصحيحية
للمعالجة

شكل ( )1دورة مؤشرات األداء

مؤشرات جامعة جازان
بشكل عام ،يمكننا تصنيف مؤشرا األداء الخاصة بالخطة االستراتيجية لجامعة جازان
الى صنفين رئيسين:
 .1مؤشرات أداء رئيسة Key Performance Indicatorsوهي مؤشرات
رئيسة وكبيرة تقيس الهدف االستراتيجي أو الهدف الفرعي بشكل عام وعددها
 50مؤشر يتم االشراف عليها مباشرة بواسطة اإلدارة العليا للجامعة.
 .2مؤشرات األداء التفصيلية وهي المؤشرات الفرعية التي ترتبط مباشرة
بالمبادرات الفردية الخاصة باألهداف االستراتيجية وعددها غالبا ما يكون كبيرا
وذلك لوجود مؤشر واحد على األقل لكل مبادرة.

دليل قياس مؤشرات األداء للبرامج التعليمية
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جدول ( )2مؤشرات األداء البرامجية

رمز المؤشر
KPI-P-01
STD1
KPI-P-02
STD3
KPI-P-03
STD3
KPI-P-04
STD3
KPI-P-05
STD3
KPI-P-06
STD3
KPI-P-07
STD3
KPI-P-08
STD3
KPI-P-09
STD3
KPI-P-10
STD4
KPI-P-11
STD5
KPI-P-12
STD5
KPI-P-13
STD5
KPI-P-14
STD5
KPI-P-15
STD5
KPI-P-16
STD5
KPI-P-17
STD6

المؤشر
نسبة المتحقق من مؤشرات أهداف الخطة التشغيلية للبرنامج
تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج
تقييم الطالب لجودة المقررات
معدل اإلتمام الظاهري
معدل استبقاء طالب السنة األولى
مستوى أداء الطالب في االختبارات المهنية و/أو الوطنية
توظيف الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراسات العليا
معدل عدد الطالب في الصف
تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج
رضا الطالب عن الخدمات المقدمة
نسبة الطالب إلى هيئة التدريس
النسبة المئوية لتوزيع هيئة التدريس
نسبة تسرب هيئة التدريس من البرنامج
النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس
معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس
معدل االقتباسات في المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس
رضا المستفيدين عن مصادر التعلم
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جامعة جازان
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إرشادات لحساب المؤشرات
- رمز المؤش
المعيار

KPI-P-01
STD1

KPI-P-02
STD3

KPI-P-03
STD3

KPI-P-04
STD3
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المؤش
Indicator

طريقة حساب المؤش
How to calculate the KPI

ر
ر
ر
الت حققت المستوى السنوي
نسبة المتحقق من ر
((عدد مؤشات األداء الرئيسة ألهداف الخطة االسباتيجية للمؤسسة ي
مؤشات أهداف الخطة التشغيلية
ر
/المستهدف
)100* )إجمال عدد مؤشات األهداف الرئيسة المستهدفة يف نفس السنة
ي
للبنامج
ر
Number of key performance indicators for the goals of the strategic plan that
Percentage of achieved indicators of the
achieved the annual target level / total number of key performance indicators
program operational plan objectives
targeted in the same year) * 100
البنامج "أشعر بالرضا بشكل عام عن
(مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة
األخبة يف استبانة تقويم ر
ر
.
/
البنامج
ف
التعلم
ات
خب
لجودة
الطالب
تقويم
)الفقرة
عىل
المستجيبي
عدد
"الجامعة
خب ر يت التعليمية يف
ي ر
ر
مستوى جودة ر
ر
Students' Evaluation of quality of learning Total scores of responses to the last item in the program evaluation survey "I feel
experience in the program
generally satisfied with the quality of my educational experience at the
university" / Number of respondents to the item.
األخبة يف استبانة تقويم المقرر " أشعر بالرضا بشكل عام عن
(مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة
ر
.)المستجيبي عىل الفقرة
 عدد/ .مستوى جودة هذا المقرر
ر
تقييم الطالب لجودة المقررات
Total scores of responses to the last paragraph of the course evaluation
Students' evaluation of the quality of the
questionnaire
courses
Overall, I am satisfied with the quality of this course. / Number of respondents to
the item.
100 * )المقبولي يف نفس الدفعة
 عدد الطلبة/ (عدد الطالب الذين تخرجوا
ر
معدل اإلتمام الظاهري
Completion rate
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(Number of students who graduated / Number of students admitted to the same
cohort) * 100
KPI-P-05
STD3

KPI-P-06
STD3

KPI-P-07
STD3
KPI-P-08
STD3

KPI-P-09
STD3
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100 * )المقبولي من الدفعة
 عدد الطلبة/ (عدد الطلبة الذين أكملوا السنة األول بنجاح
ر
معدل استبقاء طالب السنة األول
(Number of students who successfully completed the first year / Number of
First-year students retention rate
students accepted from the batch) * 100
،الناجحي يف االختبارات المهنية (العلوم االسالمية والعربية
الخريجي
النسبة المئوية للطلبة أو
ر
ر
اإلنسانية ر
/
.
مستوى أداء الطالب يف االختبارات المهنية و أو الوطنية
) العلوم الصحية، العلوم والرياضيات، الهندسة وعلوم الحاسب،والببوية
Students' performance in the professional
Percentage of students or graduates who succeed in professional exams (Islamic
and/or national examinations
and Arabic sciences, humanities and education, engineering and computer
sciences, science and mathematics, health sciences).
/ ((خريجو البكالوريوس الذين توظفوا أو التحقوا بالدراسات العليا خالل السنة األول من تخرجهم
الخريجي والتحاقهم رببامج الدراسات العليا
توظيف
ر
.)100* )الخريجي يف السنة نفسها
إجمال عدد
ر
ي
Graduates’ employability and enrolment in
graduates who employed or enrolled in postgraduate studies during the first year
postgraduate programs
of their graduation / Total number of graduates in the same year) * 100
البنامج
متوسط عدد الطلبة يف شعب ر
معدل عدد الطالب يف الصف
Average
number
of
students
in
the
program
sections.
Average number of students in the class
 أنا." الخريجي
األخبة يف استبانة تقويم ارباب العمل ألداء
(مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة
ر
ر
/ "الخريجي من هذه المؤسسة مرة أخرى
راض عموما عن أداء خري ج جامعة جازان وأنصح بتوظيف
ر
.)جيبي عىل الفقرة
البنامج
تقويم جهات التوظيف لكفاءة
ير
خريج ر
عدد المست ر
Employers' evaluation of the program
Total scores of responses to the last item in the employers ’evaluation survey for
graduate’s proficiency
graduates’ performance. (I am generally satisfied with the performance of a
graduate of Jazan University and would recommend employing graduates from
this institution again "/ number of respondents to the item.
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خبة الطالب "
(مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة  22يف استبانة ر
/
.
المستجيبي عىل
أشعر بالرضا تجاه الخدمات األخرى (المطاعم ،النقل ،المرافق الرياضية ،الخ عدد
ر
رضا الطالب عن الخدمات المقدمة
الفقرة)
Students' satisfaction with the offered
Total scores of responses to item 22 in the student experience survey.
services
"I feel satisfied with other services (restaurants, transportation, sports facilities,
etc. / Number of respondents to the item).
((عدد الطالب  /عدد هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله) * )100
نسبة الطالب إل هيئة التدريس
(Number
of
students
/
numbers
)of full-time faculty or equivalent) * 100
Ratio of students to teaching staff
النسبة المئوية لتوزي ع أعضاء هيئة التدريس من حيث:
 .1الجنس
 .2الفروع
النسبة المئوية لتوزي ع هيئة التدريس
 .3الرتبة العلمية
Percentage of teaching staff distribution
Percentage distribution of faculty members in terms of:
1. Sex
1. Branches
2. Academic rank
البنامج
الكىل) *  100نسبة ترسب هيئة التدريس من ر
البنامج سنويا ألسباب ر
(عدد هيئة التدريس الذين يغادرون ر
غب بلوغ سن التقاعد  /العدد ي
Proportion of teaching staff leaving the
(Number of teaching staff who leave the program annually for reasons other than
program
reaching retirement age / total number) * 100
ً
ً
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين ر
اجمال عدد
نرسوا بحثا واحدا عىل األقل خالل السنة من
ي
النسبة المئوية ر
العلم ألعضاء هيئة التدريس
للنرس
ي
أعضاء هيئة التدريس
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KPI-P-11
STD5

KPI-P-12
STD5

KPI-P-13
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Percentage of publications of faculty
members
KPI-P-15
STD5

KPI-P-16
STD5

KPI-P-17
STD6
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The percentage of faculty members who published at least one research during
the year from the total number of faculty members

 أو المنشورة ال عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله/إجمال عدد البحوث المحكمة و
ي
معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس
)خالل السنة
Rate of published research per faculty
Total number of refereed and / or published research to the number of full-time
member
faculty members or equivalent during the year.
.الكىل للبحوث المنشورة
معدل االقتباسات يف المجالت المحكمة لكل عضو
 العدد ي/ عدد مرات االقتباس لمنشورات أعضاء هيئة التدريس
 هيئة تدريسNumber of times faculty publications were cited / total number of published
papers.
Citations rate in refereed journals per
faculty member
البنامج عىل فقرة " كانت مصادر المكتبة مناسبة
(متوسط درجات االستجابات يف استبانة تقويم ر
.)المستجيبي عىل الفقرة
 عدد/ ".ومتاحة كلما كنت أحتاج لها
ر
رضا المستفيدين عن مصادر التعلم
Average scores of responses in the program evaluation survey on the item "The
Satisfaction of beneficiaries with the
library resources were appropriate and available whenever I needed them." /
learning resources
Number of respondents to the item.
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Introduction
The concept of performance management is used by most
organizations and departments to ensure that they are on the right track.
To manage performance as required, organizations and institutions
need to identify performance indicators as tools for alerting and
correcting the course of their performance. This booklet gives you
an explanation of the concept of performance indicators, their
types, and methods of their measurement, as well as the main and detailed
performance indicators of the Strategic Plan of Jazan University
(Vision 2025) with comprehensive identification cards for each of the main
indicators.
We ask Almighty God that this would be a nice guide and useful to
all the university programs and administrations.
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What is a performance indicator?
The Key Performance Indicator, (KPI) is a measurable value,
usually expressed as a number or ratio, indicating the effectiveness
of the organization in achieving its main objectives. Performance
indicators are therefore measures used by the sector or
organization to identify success and track progress in achieving
their strategic objectives.

How do performance indicators help us?
Well-designed key performance indicators help decision makers do
a number of things including:
1. Select start point information ((e.g. current
performance status))
2. Setting performance standards and objectives to
stimulate continuous awareness.
3. Measuring and reporting improvements over time
4. Comparing performance across different headquarters
and departments
5. Reference comparisons with third parties locally and
internationally
6. Enable stakeholders to judge management performance
independently and transparently.

Linking performance indicators to strategy
Performance indicators do not arise from avacuum. In order to be
of value to decision makers, they must be part of the strategic
framework of the university or administration. To this end,
indicators should be able to assist in the dissemination of strategy,
as well as to promote the common goal across programmes, facilities
and manpower.
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Therefore, the development of KEY performance indicators begins
with good strategic planning, strategic planning integrates policy,
planning, budget, management and audit.
Therefore, KPIs should not be considered to be independent measures,
but rather the product of strategic thinking, analysis, negotiation and
response to problems. It is a useful tool to help conceptualize
production processes and the success of the enterprise in its plans.
In strategic planning, indicators are used to describe the logical
links between problems and their solutions. All the initiatives of
the Executive Plan of Jazan University (Vision 2025) include
performance indicators.
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Good performance indicator characteristics
Many KPIs can be identified and used in any context, but the goal
should be to select those metrics that have certain inherent qualities
that achieve the highest value as a tool for policy analysis,
performance improvement and results dissemination.
Like most strategic objectives, the acronym ""SMART" is often used
to refer to the characteristics of good performance indicators. Each
character of the abbreviation is an important property. To
determine whether the performance indicator meets the criteria for each
attribute, management should take into account the following
checklist:
1. Specific: Does the indicator convey, at a glance, ، what
the indicator measures, and how the measurement is
calculated? Performance indicators for beneficiaries
should clearly reflect what management is doing.
2. Measurable: Can measurement be expressed as an
objective value (for example, the number of students
graduating at the minimum prescribed time for
graduation, the percentage of faculty members with
certified doctoral qualifications)?
3. Achievable: Does the indicator measure something
that is controlled within the program or
administration?
4. Relevant: Does the indicator measure the most
important results of management activities?
5. Time-bound: Is there a deadline for achieving the
performance indicator?
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Types of indicators
Performance indicators come in many groups and types. Among
the many variables, quantitative indicators can be provided as a
numerical value, let’s take some examples from the University Strategic
Plan2016-2020 indicators (e.g. the proportion of faculty members using
electronic models) and qualitative indicators that cannot be presented
numerically (e.g. annual maintenance reports) ((e.g. the results of(an
activity, performance slowness indicators that show the success or failure
of this activity). KPIs can also assess the quality of service delivery
(e.g. service availability, reliability) or customer satisfaction (e.g.
customer complaints and responses to student questionnaires)
All these are useful ways to think about performance indicators.
However, in order to harmonize, this guide divides key performance
indicators into three categories-inputs, processes, and outputs.-. Input,
processing and output indicators are usually accompanied by
specific efficiency measures.
1. Input indicators
They measure resources, both human and financial, specified
for a particular program or activity (e.g., the number of
students admitted).). It can include, among other things,
buildings, equipment, supplies, and staff. Input indicators
can also include measures of the characteristics of the target
community (for example, the number of students applying to
university each year).
2. Process indicators
These are indicators that focus on the ways in which
services are provided. At Jazan University, it often measures the
consistency or timing of activities carried out in evaluating
and processing the service (e.g. student satisfaction rate for
the quality of their courses).
3. Output indicators
These indicators measure the quantity of goods and services
produced, the results of processing activities, or the
efficiency/effectiveness of such activities (e.g. employers'
assessment of the efficiency of Jazan University graduates).
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KPI TARGETS
Once the objectives of the program or management are defined and key
indicators are selected to measure performance, those responsible for
planning, budgeting, monitoring and evaluation should work with the
managers and other relevant bodies to agree on performance targets. The
performance target combines the chosen indicator with the target level, with
the quantified degree or the amount of performance expected to be
achieved by the program on a specific date (e.g. by end of 2025), given the
planned structure and level of funding. In a performance environment,
planning, programming and budget analysts often rely on these targets to
help determine to what extent the benefits of the program justify the costs of
achieving them, and therefore the level of funding that should be
allocated to the program.
Factors to consider when setting targets:
In addition to SMART properties, here are some good questions to ask when
setting performance targets:
1. Is there a baseline value? Knowing where to start with

makes it easy to determine how much change is required,
and ultimately to what extent the program has improved the
situation.
2. Are there historical data from which the target can be
identified? Performance objectives should be based on
expectations of future historical trends. Once the
presentation is completed, the target can be adjusted based on an
analysis of the potential impact of the program.
3. Does it apply only to a specific area or city, ، but not
elsewhere, does the service only be provided to a subset of
beneficiaries? If the program solves only a small part of the
problem, there may be a need for a different approach with a
broader impact.
4. How do we know if the program has done a good job, not just a lot
of work? Expanding the infrastructure, for example, in some
colleges for more students can be useless if the number of applicants at
those colleges decreases significantly.
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5. Does the indicator (and its target) provide the wrong incentive?
The efficiency measure to reduce the cost of paperwork may

encourage people to neglect good documentation.
6. Can the target be achieved? If the indicator is to increase the
graduation rate of students in the regular period of
graduation, this encourages everyone to work hard to
achieve the goal at all levels.
7. Does the target level put the program on track for success or
achievement? If the target is achieved, does this represent a
good benefit or value for the funds spent on the programme?

Benchmarking
Performance measurement is generally a strategic tool used to compare
the performance of business processes and products with the best
performance of other organizations inside and outside the business. In
higher education, the performance of universities is compared with other
universities or at the internal level, the performance of one program can
be compared with another or one administration compared to another.
Externally, comparisons are often made with universities, colleges, or
departments with the same conditions as age, size and services provided.

Sources of performance indicators data
There are two main sources of performance indicators for Jazan
University's strategic objectives, sub-objectives and initiatives:
1. Indicators sourced from Jazan University
In this context, The University of Jazan has developed its own
indicators to measure its progress in achieving its strategic objectives
with a total number of (27 indicators) which measure all the objectives of
the strategic plan.
2. Indicators from NCAAA.
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The main performance indicators recommended by the National
Center for Accreditation and Evaluation were also used, which
numbered 23 indicators of educational institutions, including 17
indicators of academic programs.
The National Center's ground indicators for most benchmark
comparisons between Saudi universities. They are used extensively in
universities and their various programs and reflect the kingdom's
strategic trends in the field of education quality standards.

How to measure performance indicators and
data sources
Data of a nature that expresses the satisfaction of beneficiaries of a
service and a product is collected through direct statements and discussion
mechanisms and designs satisfaction surveys on the five-point Likert
scale to give a positive phrase (e.g., I am satisfied with the maintenance services
provided by IT) and gives five choices (I strongly agree (5), I agree
(4), neutral (3), I do not agree (2), I strongly disagree (1), and the figure
expresses the weight of choice. (If, for example, the number of respondents to the
questionnaire is 9 beneficiaries, the average score of 5 is calculated as in the
following table:

Beneficiary No.

The beneficiary's answer

Beneficiary 1
Beneficiary 2

I strongly agree.
I don't agree.
Neutral
Agree
I don't strongly agree.
I strongly agree.
I don't agree.
Neutral

Beneficiary 3
Beneficiary 4
Beneficiary 5
Beneficiary 6
Beneficiary 7
Beneficiary 8
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The
weight of
the
answer
5
2
3
4
1
5
2
3
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Agree

Beneficiary 9

4
29

Totalweights
Average weight = total weight divided by number of
3.2
beneficiaries = 29÷9= 3.2
Table (1) How to calculate average satisfaction questions
Other numerical indicators are calculated directly from the data available
from the university's electronic systems.
Detailed values ((male/female) are calculated according to the program and
college and then calculated at the university level, so that the data of
performance indicators appear on the annual reports of colleges, support
deans and general administrations, from which the annual report of the
university derives its data.
It is not just about calculating and publishing the values of different
indicators. These data sets must be compared with the values of previous
years and the values available to similar third parties (from a national and
international university or universities) If there is a decline in values, the
causes are studied and correction plans are developed and applied in the year
immediately following the year of the report as described in the following

figure:

figure (1) Performance Indicators Cycle

data
collection

plans
applied

correction
plans
made

11

data
analysis

rootcasuse
studies

Guide to measuring performance indicators for educational programs

Jazan University
Deanship of Academic Development
Centre of Excellence in Teaching and Learning

Jazan University Indicators
In general, we can classify the performance indicators of the Strategic
Plan of Jazan University into two maincategories:
1. Key Performance Indicators are key and large indicators that
measure the overall strategic or sub-objective objective of the 50
indicators that are directly supervised by the senior management of
the university..
2. Detailed performance indicators are sub-indicators that are directly
related to individual initiatives and the number of strategic
objectives is often significant because there is at least one indicator
per initiative.

Table ((3) Performance Indicators for Academic programs
- رمز المؤش
المعيار
KPI-P-01
STD1
KPI-P-02
STD3
KPI-P-03
STD3
KPI-P-04
STD3
KPI-P-05
STD3
KPI-P-06
STD3
KPI-P-07
STD3
KPI-P-08
STD3
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المؤش
Indicator
نسبة المتحقق من ر
للبنامج
مؤشات أهداف الخطة التشغيلية ر
Percentage of achieved indicators of the program operational plan
objectives
البنامج
خبات التعلم يف ر
تقويم الطالب لجودة ر
Students' Evaluation of quality of learning experience in the
program
تقييم الطالب لجودة المقررات
Students' evaluation of the quality of the courses
معدل اإلتمام الظاهري
Completion rate
معدل استبقاء طالب السنة األوىل
First-year students retention rate
أو الوطنية/مستوى أداء الطالب يف االختبارات المهنية و
Students' performance in the professional and/or national
examinations
توظيف الخريجي والتحاقهم رببامج الدراسات العليا
Graduates’ employability and enrolment in postgraduate programs
معدل عدد الطالب يف الصف
Average number of students in the class
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KPI-P-09
STD3
KPI-P-10
STD4
KPI-P-11
STD5
KPI-P-12
STD5
KPI-P-13
STD5
KPI-P-14
STD5
KPI-P-15
STD5
KPI-P-16
STD5
KPI-P-17
STD6
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البنامج
تقويم جهات التوظيف لكفاءة
خريج ر
ر ي
Employers' evaluation of the program graduate’s proficiency
رضا الطالب عن الخدمات المقدمة
Students' satisfaction with the offered services
نسبة الطالب إىل هيئة التدريس
Ratio of students to teaching staff
النسبة المئوية لتوزي ع هيئة التدريس
Percentage of teaching staff distribution
البنامج
نسبة ترسب هيئة التدريس من ر
Proportion of teaching staff leaving the program
النسبة المئوية ر
العلم ألعضاء هيئة التدريس
للنرس
ي
Percentage of publications of faculty members
معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس
Rate of published research per faculty member
معدل االقتباسات يف المجالت المحكمة لكل عضو هيئة تدريس
Citations rate in refereed journals per faculty member
رضا المستفيدين عن مصادر التعلم
Satisfaction of beneficiaries with the learning resources
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Guide to Calculate program KPIs
ر
- المؤش
رمز
المعيار

KPI-P-01
STD1

KPI-P-02
STD3

KPI-P-03
STD3

KPI-P-04
STD3
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ر
المؤش
Indicator

ر
المؤش
طريقة حساب
How to calculate the KPI

ر
ر
ر
الت حققت المستوى السنوي
نسبة المتحقق من ر
((عدد مؤشات األداء الرئيسة ألهداف الخطة االسباتيجية للمؤسسة ي
مؤشات أهداف الخطة التشغيلية
ر
/المستهدف
)100* )إجماىل عدد مؤشات األهداف الرئيسة المستهدفة يف نفس السنة
ي
للبنامج
ر
Number of key performance indicators for the goals of the strategic plan that
Percentage of achieved indicators of the
achieved the annual target level / total number of key performance indicators
program operational plan objectives
targeted in the same year) * 100
البنامج "أشعر بالرضا بشكل عام عن
(مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة األخبة يف استبانة تقويم ر
.
البنامج
ف
التعلم
ات
خب
لجودة
الطالب
تقويم
)لفقرة
ا
عىل
 عدد المستجيبي/ "خب ر يت التعليمية يف الجامعة
ي ر
ر
مستوى جودة ر
Students' Evaluation of quality of learning Total scores of responses to the last item in the program evaluation survey "I feel
experience in the program
generally satisfied with the quality of my educational experience at the
university" / Number of respondents to the item.
(مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة األخبة يف استبانة تقويم المقرر " أشعر بالرضا بشكل عام عن
.) عدد المستجيبي عىل الفقرة/ .مستوى جودة هذا المقرر
تقييم الطالب لجودة المقررات
Total scores of responses to the last paragraph of the course evaluation
Students' evaluation of the quality of the
questionnaire
courses
Overall, I am satisfied with the quality of this course. / Number of respondents to
the item.
100 * ) عدد الطلبة المقبولي يف نفس الدفعة/ (عدد الطالب الذين تخرجوا
معدل اإلتمام الظاهري
(Number of students who graduated / Number of students admitted to the same
Completion rate
cohort) * 100
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100 * ) عدد الطلبة المقبولي من الدفعة/ (عدد الطلبة الذين أكملوا السنة األوىل بنجاح
معدل استبقاء طالب السنة األوىل
(Number of students who successfully completed the first year / Number of
First-year students retention rate
students accepted from the batch) * 100
،النسبة المئوية للطلبة أو الخريجي الناجحي يف االختبارات المهنية (العلوم االسالمية والعربية
اإلنسانية ر
.) العلوم الصحية، العلوم والرياضيات، الهندسة وعلوم الحاسب،والببوية
أو الوطنية/مستوى أداء الطالب يف االختبارات المهنية و
Students' performance in the professional
Percentage of students or graduates who succeed in professional exams (Islamic
and/or national examinations
and Arabic sciences, humanities and education, engineering and computer
sciences, science and mathematics, health sciences).
/ ((خريجو البكالوريوس الذين توظفوا أو التحقوا بالدراسات العليا خالل السنة األوىل من تخرجهم
توظيف الخريجي والتحاقهم رببامج الدراسات العليا
.)100* )إجماىل عدد الخريجي يف السنة نفسها
ي
Graduates’ employability and enrolment in
graduates who employed or enrolled in postgraduate studies during the first year
postgraduate programs
of their graduation / Total number of graduates in the same year) * 100
البنامج
متوسط عدد الطلبة يف شعب ر
معدل عدد الطالب يف الصف
Average
number
of
students
in
the
program
sections.
Average number of students in the class
 أنا." (مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة األخبة يف استبانة تقويم ارباب العمل ألداء الخريجي
/ "راض عموما عن أداء خري ج جامعة جازان وأنصح بتوظيف الخريجي من هذه المؤسسة مرة أخرى
.)عدد المستجيبي عىل الفقرة
البنامج
تقويم جهات التوظيف لكفاءة
خريج ر
ر ي
Total scores of responses to the last item in the employers ’evaluation survey for
Employers' evaluation of the program
graduates’ performance. (I am generally satisfied with the performance of a
graduate’s proficiency
graduate of Jazan University and would recommend employing graduates from
this institution again "/ number of respondents to the item.
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" خبة الطالب
 يف استبانة ر22 (مجموع درجات االستجابات عىل الفقرة
/
.
 الخ عدد المستجيبي عىل، المرافق الرياضية، النقل،أشعر بالرضا تجاه الخدمات األخرى (المطاعم
رضا الطالب عن الخدمات المقدمة
)الفقرة
Students' satisfaction with the offered
Total scores of responses to item 22 in the student experience survey.
services
"I feel satisfied with other services (restaurants, transportation, sports facilities,
etc. / Number of respondents to the item).
)100 * ) عدد هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله/ ((عدد الطالب
نسبة الطالب إىل هيئة التدريس
(Number
of
students
/
numbers
of full-time faculty or equivalent) * 100)
Ratio of students to teaching staff
:النسبة المئوية لتوزي ع أعضاء هيئة التدريس من حيث
 الجنس.1
 الفروع.2
النسبة المئوية لتوزي ع هيئة التدريس
 الرتبة العلمية.3
Percentage of teaching staff distribution
Percentage distribution of faculty members in terms of:
1. Sex
1. Branches
2. Academic rank
البنامج
 نسبة ترسب هيئة التدريس من ر100 * )الكىل
(عدد هيئة التدريس الذين يغادرون ر
 العدد ي/ البنامج سنويا ألسباب غب بلوغ سن التقاعد
Proportion of teaching staff leaving the
(Number of teaching staff who leave the program annually for reasons other than
program
reaching retirement age / total number) * 100
ً
ً
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين ر
اجماىل عدد
نرسوا بحثا واحدا عىل األقل خالل السنة من
ي
ر
العلم ألعضاء هيئة التدريس
للنرس
المئوية
النسبة
ي
أعضاء هيئة التدريس
Percentage of publications of faculty
The percentage of faculty members who published at least one research during
members
the year from the total number of faculty members
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 أو المنشورة اىل عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله/إجماىل عدد البحوث المحكمة و
ي
معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس
)خالل السنة
Rate of published research per faculty
Total number of refereed and / or published research to the number of full-time
member
faculty members or equivalent during the year.
.الكىل للبحوث المنشورة
معدل االقتباسات يف المجالت المحكمة لكل عضو
 العدد ي/ عدد مرات االقتباس لمنشورات أعضاء هيئة التدريس
 هيئة تدريسNumber of times faculty publications were cited / total number of published
papers.
Citations rate in refereed journals per
faculty member
البنامج عىل فقرة " كانت مصادر المكتبة مناسبة
(متوسط درجات االستجابات يف استبانة تقويم ر
.) عدد المستجيبي عىل الفقرة/ ".ومتاحة كلما كنت أحتاج لها
رضا المستفيدين عن مصادر التعلم
Average scores of responses in the program evaluation survey on the item "The
Satisfaction of beneficiaries with the
library resources were appropriate and available whenever I needed them." /
learning resources
Number of respondents to the item.
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