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مؤشرات األداء الرئيسية KPIs في إدارة المشاريع
المهندس نوفل عبدالهادي نواز

Key Performance Indi�  تش��ّكل مؤش��رات األداء الرئيس��ي ة
cators KPIs العام��ل األه��م ف��ي قي��اس نتائ��ج مرحل�� ة التنفي��ذ 
لمهم�� ة أو مجموع�� ة مه��ام ضم��ن المش��روع بع��د وض��ع خط�� ة 
مش��روع متوافق�� ة م��ع اس��تراتيجي ة المنظم�� ة، ويع��ّد فه��م 
مدي��ر المش��روع لقي��م ه��ذه المؤش��رات عام��ًا أساس��ًيا م��ن 

عوام��ل وصول��ه لمرحل�� ة الخب��رة واالحت��راف.

KPIs ما هي مؤشرات األداء الرئيسية
لخط��وات  مقايي��س   KPIs الرئيس��ي ة  األداء  مؤش��رات  تمّث��ل 
التنفي��ذ الازم�� ة للوص��ول إل��ى أه��داف مح��ددة ضم��ن خط�� ة 
المش��روع، إذ توّف��ر المؤش��رات أهداًف��ا جزئي�� ًة، إضاف�� ًة إل��ى 
وض��ع المعال��م والمنج��زات Milestones ف��ي مراح��ل معّين�� ة 

��ق عليه��ا ف��ي خط�� ة المش��روع. ُيتفَّ
أصح��اب  وباق��ي  المش��روع  مدي��ر   KPIs مؤش��رات  تس��اعد 
الق��رار ضم��ن المنش��أة عل��ى اتخ��اذ ق��رارات مناس��ب ة للمش��روع 
عل��ى جمي��ع األصع��دة، وخاص�� ة فيم��ا يتعل��ق بالزم��ن , الج��ودة 

والميزاني�� ة المخصص�� ة للتنفي��ذ.

أنواع مؤشرات KPIs في إدارة المشاريع
تختلف أنواع مؤش��رات األداء الرئيس��ي ة KPIs بحسب ما ُيطَلب 
قياس��ه، ولذل��ك تختل��ف فوائ��د المؤش��رات م��ن مش��روع آلخ��ر. 
فم��ا ُيطَل��ب قياس��ه ف��ي مش��روع، ق��د يختل��ف عم��ا ُيطَل��ب ف��ي 
مش��روع آخ��ر، وهن��ا تكم��ن براع�� ة مدي��ر المش��روع ف��ي انتق��اء 
مؤش��رات KPIs المناس��ب ة للحص��ول عل��ى أدق النتائ��ج الت��ي 

تفي��د أصح��اب الق��رار.

	 .Processes الخاصة بالعمليات KPIs مؤشرات .
ترّك��ز ه��ذه المؤش��رات عل��ى كيفي�� ة تنفي��ذ المه��ام، وذل��ك 
م��ن خ��ال قي��اس األداء، وه��ل ي��ؤدي المس��ؤول ع��ن المهم�� ة 
أعمال��ه بطريق�� ة صحيح�� ة للوص��ول لأله��داف الموضوع�� ة، ومن 
األمثل�� ة عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن المؤش��رات ه��و ع��دد األي��ام الت��ي 

اس��تغرقها العام��ل لتس��ليم المهم�� ة.

مؤشرات KPIs المرتبطة بالمدخالت. 	
ُتعَن��ى المؤش��رات المرتبط�� ة بالمدخ��ات ف��ي قي��اس األص��ول 
المش��روع،  أله��داف  للوص��ول  المس��تخدم ة  والم��وارد 

والمقارن�� ة بي��ن المؤش��رات المختلف�� ة للوص��ول إل��ى أفض��ل 
اس��تثمار بالمدخ��ات الت��ي تؤم��ن أفض��ل النتائ��ج بأق��ل األص��ول 
م��ن  الن��وع  ه��ذا  ضم��ن  المصنف�� ة  األمثل�� ة  م��ن  والم��وارد. 

المؤش��رات ه��و تكلف�� ة تدري��ب فري��ق المش��روع.

مؤشرات KPIs المرتبطة بالمخرجات. 	
تنّظ��م المؤش��رات المرتبط�� ة بالمخرج��ات قي��اس جمي��ع م��ا 
يتعّل��ق بأه��داف المهم�� ة. س��واًء م��ا يرتب��ط بكمّي�� ة أو ج��ودة 
المهم�� ة أو كليهم��ا مًع��ا. م��ن األمثل�� ة المطروح�� ة عل��ى ه��ذا 
بإنج��از  ترتب��ط  الت��ي  اإلي��رادات  ه��و  المؤش��رات  م��ن  الن��وع 

الموكل�� ة. المهم�� ة 

	 .Leading KPIs مؤشرات القياس المتقّدمة
تؤث��ر قي��م ه��ذه المؤش��رات عل��ى س��ير العم��ل المس��تقبلي 
للمش��روع، إذ تعتم��د الش��رك ة عل��ى التغي��رات ف��ي قي��م ه��ذه 
المؤش��رات عل��ى تحدي��د النه��ج أو الطريق�� ة األنس��ب ف��ي إدارة 

م��ا تبق��ى م��ن مرحل�� ة تنفي��ذ المش��روع.

ع��ادًة م��ا ُتس��تخَدم ه��ذه المؤش��رات ف��ي التنب��ؤ بالتغيي��رات 
الت��ي س��تحصل عل��ى المش��روع قب��ل حدوثه��ا، ولكنه��ا مقايي��س 
غي��ر دقيق�� ة دائًم��ا، ف��ا يمك��ن االعتم��اد عليه��ا بش��كل كام��ل. 
ه��و  المؤش��رات  م��ن  الن��وع  له��ذا  المطروح�� ة  األمثل�� ة  م��ن 
التنب��ؤ بتحدي��د المخاط��ر الت��ي س��تواجه المش��روع أثن��اء تنفي��ذه، 

وكيفي�� ة قياس��ها.

	 .Lagging KPIs مؤشرات القياس المتأخرة
تمّث��ل مؤش��رات القي��اس المتأخ��رة أس��لوًبا لقي��اس نج��اح أو 
الوص��ول  أس��لوب  وتوضي��ح  إتمامه��ا،  بع��د  المهم�� ة  فش��ل 
أله��داف المش��روع. م��ن المؤش��رات الت��ي تن��درج تح��ت ه��ذا 
الن��وع ه��و التباي��ن ف��ي ج��دول األعم��ال بي��ن الخط�� ة، وزم��ن 

الفعل��ي للمه��ام. التنفي��ذ 

	 .Outcome KPIs مؤشرات نتائج المشروع
ت��دل ه��ذه المؤش��رات عل��ى ق��درة الش��رك ة عل��ى الوص��ول 
م��ن  الن��وع  ه��ذا  ويختل��ف  للمش��روع،  النهائي�� ة  لأله��داف 
المؤش��رات ع��ن المؤش��رات المرتبط�� ة بالمخرج��ات. إذ تش��مل 
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مؤش��رات نتائ��ج المش��روع جمي��ع المه��ام المتضمن�� ة، وتقي��س ق��درة المش��روع عل��ى تحقي��ق األه��داف، بينم��ا تقتص��ر المؤش��رات 
المرتبط�� ة بالمخرج��ات عل��ى مهم�� ة واح��دة فق��ط

.ROI ويمكن أن تشمل هذه المؤشرات على سبيل المثال ال الحصر العائد على االستثمار

	 .Quantitative KPIs المؤشرات الكمية
تمثل المؤشرات الكمي ة أرقاًما منفصل ة أو متصل ة، وقد تكون على شكل نسب أو نسب مئوي ة تمّثل مقاييس محددة.

ُتَعّد جميع القيم الناتج ة عن تحليل القيم ة المكتسب ة Earned Value Analysis هي مقاييس كمي ة لقياس أداء المشروع.

	 .Qualitative KPIs المؤشرات النوعية
ال يمك��ن تمثي��ل ه��ذا الن��وع م��ن المؤش��رات عددًي��ا، وإنم��ا تقتص��ر إمكاني�� ة القي��اس عل��ى المش��اعر واآلراء، يمك��ن ذك��ر فك��رة رض��ا 

العمي��ل ع��ن تنفي��ذ وج��ودة مخرج��ات المش��روع كأمثل�� ة ع��ن ه��ذا الن��وع م��ن المؤش��رات.

ختاًم��ا، ال ب��ّد م��ن التأكي��د عل��ى أن مدي��ر المش��روع صاح��ب الخب��رة ق��ادر عل��ى صياغ�� ة مؤش��رات أداء رئيس��ي ة KPIs الت��ي تمّث��ل نتائ��ج 
التغي��رات الدقيق�� ة للمش��روع، وآثاره��ا عل��ى م��ا تبق��ى م��ن عم��ل، واتخ��اذ الق��رارات المناس��ب ة وفق��ا له��ذه المؤش��رات وسياس�� ة 

المنظم�� ة.
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