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 KPIs and CSFsمؤشرات األداء وعوامل النجاح الحرجةالعالقة بين 
 دكتور

 عبدالرحيم محمد 
 مستشار التخطيط االستراتيجي وقياس األداء المؤسسي  

 تمع نتدب( كلية المجأستاذ اإلدارة العامة المساعد )م
 8@yahoo.comrabdo6d 

الدكتور  اإلدارة      Sir Andrew Likierman  يقول   London Businessفي    أستاذ 

School      انه يجب أن تعرف  التنظيمي ،  األداء    قياس    نتحسيشخص يعمل على طرق  كأنت  

تحسين  أولئك الذين يتطلعون إلى   .ما فعله اآلخرون  لأفضتحديد  المهم هو البحث عن التوجيه و 

الرئيسي   خيارتهم   األداء  مؤشرات  على   جد  توسوف    ةواستخدام  واألمثلة  القيمة   األفكار 

 الممارسات الجديدة. 

ودورها والمنتطلبات   ومن هنا يظهر االهتمام بمؤشرات األداء الرئيسية وأهميتها في المؤسسة 

ف ونجاحها.  لصياغتها  تبدأ  الالزمة  من   عندما  فإنه  االستراتيجية   الخطة  وضع  في  المؤسسة 

ماهية مؤشرات  ة على  في المنظم  نوالمسؤولي أن يكون هناك اجماع من العاملين     الضروري

    .العملاألداء الرئيسية وكيف ستؤثر على 

الرئيسية تعبر عما تريد تحقيقه    الخطة  هي عناصر   (KPIs) مؤشرات األداء  توقيت  التي  في 

، وعند صياغة  أم اللتحقيق أهدافك  ما إذا كنت على الطريق الصحيح    معين وهى التي تحدد  

مؤشرات أداء رئيسية إلدارة   7-5  من  ضهذه المؤشرات يجب عدم المبالغة بيها فالخطط الجيدة تت 

 الخطة، مع مالحظة أن يتضمن المؤشر ما يلي: تتبع تقدم ل

    .يجب أن يكون لكل مؤشر أداء رئيسي مقياس -مقياس    

يكون    يجب  -الهدف   أداء رئيسي  أن  بمرتبط  كل مؤشر  يتوافق مع  ا  والفترة  المقياس    هدف 

 حقيقها.تللهدف وهى القيمة الرقيمة التي تسعى ل الزمنية 

حتى يمكن    يحتاج كل مؤشر أداء رئيسي إلى مصدر بيانات محدد بوضوح  -مصدر البيانات  

 االعتماد عليه في الحكم على  مدى نجاح ا لتنفيذ. 

mailto:drabdo68@yahoo.com


2 
 

إعداد التقارير. قدر تكون ويقصد بها دورية القياس أو الفترة التي يتم عنها      -تكرار التقارير   

 المؤسسة. حسب احتياجات نصف سنوية أو سنوية أو  شهرية أو ربع سنوية او 

   Key Performance Indicators (KPIs) ا ما يتم الخلط بين مؤشرات األداء الرئيسيةغالب 

الحاسمة النجاح  عوامل  نظ    Critical Success Factors (CSFs) وبين  هذين  ر،  ألن  ا 

حدوث ارتباك  . قد يؤدي استخدام هذه المصطلحات بالتبادل إلى  اا وثيقالمفهومين مرتبطان ارتباط

بين الرئيسي  االختالف  يتمثل  أشياء مختلفة.  تعبر عن  الواقع  في  أن  CSF و  KPI ، ألنها  في 

مؤشرات األداء تعكس مستوى النجاح ، بينما تشير عوامل النجاح الحرجة إلى سبب النجاح.  

اف  مؤشرات األداء الرئيسية هي أدوات إدارة األداء المستخدمة لقياس ومراقبة تحقيق األهدبينما  

، وذلك لتحديد مستوى نجاح أفعالك. عوامل النجاح الحاسمة هي اإلجراءات التي تعتبر مهمة  

 .من أجل تحقيق الهدف

هي سبب النجاح ، أي أنها تحدد ما عليك القيام به لتكون ناجًحا. غالبًا    عوامل النجاح الحرجة

  متفق عليها في مجال معين أو صناعة  او   نحاء عالم األعمالما تكون هذه عالمية تماًما في جميع أ

 .وما إلى ذلك  العالية  القيادة الجيدة والموظفين المشاركين واألرباح    أمور مثل  ، وتشمل    معينة  

تأثيرات  مؤشرات األداء الرئيسيةأما   القيام بها داخل المنظمة    هي  يتم  التي  بعبارة  ،  األفعال 

 ا أم ال.  تقيس ما إذا كنت ناجح  مؤشرات األداء الرئيسيةأخرى 

ت واألهداف من شركة إلى أخرى ، اعتماًدا على األولويا  تختلف مؤشرات األداء الرئيسية عادة

على الرغم من اختالفهما ، إال أن االثنين مرتبطان جوهرًيا ويعتمدان و    .اإلستراتيجية لألعمال

هي كل تلك المتغيرات التي تلعب دوًرا حيوًيا في    عوامل النجاح الحرجة، فعلى بعضهما البعض 

األعمال.   أهدافهافانجاح  تتضمن  الشركة  ،   ستراتيجية  تحقيقه(  تريد  ما  النجاح    و )أي  عوامل 

ستحقق  تحدد    الحرجة األهداف  كيف  هذه  يمكن    الشركة  الحرجة  النجاح  عوامل  ولتحديد    .

التالية،   النتيجة  استخدام األسئلة  إلى  المحتمل أن تؤدي  التي من  العوامل  التي ترغب    ما هي 

ما هي األدوات التي    لتحقيق هذه النتيجة؟ والمتطلبات    ما هي الشروط    ؟الشركة في تحقيقها؟  

توفر عوامل    و  ؟المطلوبة لتحقيق األهدافما هي المهارات    ؟األهداف    لتحقيقتحتاجها المنظمة  
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ميع على األنشطة األساسية تركيز انتباه الج ل  مة  المتطلبات التي تحتاجها المنظ النجاح الحرجة  

التي يجب القيام بها واألولويات التي يجب الوفاء بها. يجب أن تكون عوامل النجاح الحرجة شيئًا  

 به. وااللتزام  يمكن للجميع فهمه 

كيلوغرامات. في هذه   10هو خسارة  هناك شخصا لديه هدف وهو  نفترض أن  مثال للتوضيح  

،  ًيافقدان الوزن شهر  نسبة  الحالة ، يمكن أن يكون مؤشر األداء الرئيسي الذي يجب مراقبته هو  

في حين أن عوامل النجاح الحرجة التي يجب مراعاتها قد تكون تمارين يومية واعتماد نظام  

غذائي خاص. يمكن أن يحتوي الهدف على المزيد من مؤشرات األداء الرئيسية والمزيد من  

 .ا فقطعوامل النجاح الحرجة ، وليس واحد

يجب عدم  اية  ل بين مؤشرات األداء الرئيسية وعوامل النجاح ا لحرجة ، ففي البدميجب التكاو 

ولكن العمل    مؤشرات األداء الرئيسية أو عوامل النجاح الحرجة أو البيانات األولية  البدء بتحديد  

النجاح الحرجة    ثم تحديد،  القيادة لتحديد أهداف الشركة واستراتيجيتها  والتواصل مع   عوامل 

تتبع  لمؤشرات األداء الرئيسية    ثم صياغة  ،  كون موجودة لتحقيق تلك األهدافالتي يجب أن ت

  .سير األمور ، حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الشركة تعمل بالشكل المطلوب


