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ات الرائدة و  ا ما هي المؤشر ىل معرفة الفرق  إتحتاج    ذا التاريخية ؟ ولمات  المؤشر
 بينهما ؟

 
 Source: Bernard Marr, what is a Leading and a lagging Indicators? And why you need to 

understand the difference  , www.bernaredmarr.com  
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المستقبلية   او  الرائدة  او  القائدة  ات  المؤشر ن  بي  للتفرقة  حاجة    Leadingهناك 
ات التاريخية ن  إ، وتحتاج المنظمات     Lagging   او المتأخرة    والمؤشر ىل هذين النوعي 
ات .    ن و  من المؤشر ن االثني  ي      يكمن االختالف الرئيسي بي 

ات الرائدة   فن تركز المؤشر
المست واألحداث  النتائج  ي  عىل  

الت  النتائج  عىل  التاريخية  ات  المؤشر بينما  قبلية، 
ات    فالزجاجتحققت. تخيل أن المنظمة عبارة عن سيارة  ،   األمامي للسيارة هو المؤشر

ي  
الرائدة  أو المستقبلية  ألنك تنظر فيها إىل الطريق الذي سوف تقطعها ، والمرآة الت 

ات التاريخية ، أل  عىل المسافة  من خالله    تنظر      كنتنظر فيها إىل الخلف هي  المؤشر
قطعتها   ي 

المثالالت  هذا  يشبه  المنظمة  عمل  وبالتاىلي  مثل   . ،  المالية  ات  فالمؤشر
ك عما حدث بالفعل ي ، ألنه يخبر

لكن مؤشر مثل رضا    اإليرادات تعتبر مؤشر تاريخن
 مستقبىلي او مؤشر قائد  ألنه رضا العمالء  من المرجع ان يساعد  

العمالء  هو مؤشر
ي زيادة عدد العمالء  

هم عن جودة الخدمة او المنتج وبالتاىلي يتعاملون    فن ألنه قد يخبر
كة.    مع الشر

 

  
ال  يعتبر   ، التجارية  األعمال  مجال  ي 
وخطفن  ، التجارية  العالمة  عىل  وط  تعرف 

أمثلة  ، كلها  المبيعات  أو قنوات  ي األسواق الجديدة 
المنتجات الجديدة ، والنمو فن

ات   المؤشر باألداء المستقبلية  عىل  تتنبأ  أن  يمكن  ي 
الت  االتجاهات  إىل  تشب   ي 

الت   ،
 . ي   ا عىل والء العمالء )وبالتاىلي يمكن أن يكون رضا العمالء مؤشر    المستقبىلي

  يؤثر فن
ا لالحتفاظ    اإليرادات المستقبلية( ً ن يمكن أن يكون مؤشر ن أن رضا الموظفي  ي حي 

، فن
 )وبالتاىلي 

ن ي بالموظفي 
 األداء واإلنتاجية(. يؤثر فن

 
النتائج   عن  معلومات  توفر  ألنها  لألداء  واسع  فهم  لبناء  مهمة  الرائدة  ات  المؤشر

  لسبب واحد ، أنها ليست دقيقة دائًما.   لكنها ليست مثالية  المستقبلية المحتملة.   
ن تمامعىل سبيل المثال   ، المحمولة القديمة  Nokiaا عن هواتف  كان الكثب  منا راضي 

الهواتف  هذه النوعية من    عندما تم إطالق    Samsungأو    Appleإىل  تحولنا  لكننا  
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ات الرائدة عىل أنها ما قد يحدث ، وليس ما سيحدث يجب التفكب       الذكية ي المؤشر
فن

تحديد   بالتأكيد.  من  أكبر  الرائدة  ات  المؤشر تحديد  يصعب   ، ذلك  إىل  باإلضافة 
ا ات  المؤشر و .   لتاريخيةالمؤشر تكون  أن  المرجح  بالنسبة  من  فريدة  الرائدة  ات 

كتك  ، مما يزيد من صعوبة بنائها وقياسها وقياس أدائها. لشر
ات  ما  بين ك المؤشر لهذه    بما حدث بالفعل ، ومن األمثلة الشائعة    التاريخية    تخبر

ات   ي     نه  ، أل نمو اإليرادات واألرباح  المؤشر
من السهل تحديدها وقياسها ومقارنتها فن

ات  ي مجال عملك ، مما يجعل المؤشر
 مفيدة للغاية. التاريخية  أي مكان آخر فن

 
ات    ي الواضح للمؤشر هو أنها قد تقدم رؤى    التاريخية  ومع ذلك ، فإن الجانب السلتر

ذهبوا بحلول الوقت الذي تكتشف فيه أن نصف عمالئك     ، و بعد فوات األوان  
ن  ل حعودتهم  يصعبوبالتاىلي    لمنافسي  ال  .   فربما   ، األوان  يفت  لم  لو  ك  تت   خبر

ات التاريخية  عن سبب حدوث هذا االتجاه وما يمكنك فعله إليقافه.  المؤشر
ات  المؤشر أن  هو  اآلخر  ي  السلتر المخرجات    التاريخية  الجانب  عىل  ن  كب 

الب  تشجع 
 من  

ً
ن  ال)مقياس قائم عىل األرقام لما حدث( ، بدال كب 

(.  ما تريد تحقيقه  النتائج )ب 
ي المملكة  

ا ألي شخص يسافر بانتظام بالقطار فن
ً
سيكون أحد األمثلة عىل ذلك مألوف

ي  المتحدة.  كمؤشر  
عىل  ،    تاريخن القطار  عن  المسؤولون  يركز  عدد  زيادة  فعندما 

ي الوقت المحدد 
ي تصل إىل وجهتها النهائية فن

ذا  لضمان وصولها إىل ه    و   القطارات الت 
تخطي المحطات األصغر عىل طول الطريق يتم عمل تعديالت مستمرة  لالمؤشر  

ي الوقت المحدد.  يمكن القول  
ا عىل  ن هذا يؤثر سلبأللوصول إىل محطتها النهائية فن

 تدابب  أكبر أهمية مثل رضا العمالء. 
 

ات يمكن أن تكون رائدة  لجدير بالذكر أيضومن ا .  عىل  وتاريخية  ا أن بعض المؤشر

ا  يعتبر  سبيل المثال ، توظيف أفضل المواهب   ً ية  بالنسبة    ا تاريخيمؤشر للموارد البشر
ت) خالل  لتوظيف    د  يحدمن  الصحيحة  والعمليات  األنظمة  ية  البشر الموارد 

( ، ومع ذلك فهي مؤشر   ن كة    رائد او مستقبىلي  األشخاص المناسبي   ا ، ألنه  ككلللشر
ي تحقيق ت

ي المستقبل. بشكل  عمال األ أداء   ساهم فن
 أفضل فن

 
  


