
  لتحليل المعطيات التعميمية    الثامن   األميرآية استضافت المؤتمر الدولي   آلية عليان في
 2010حزيران  11الجمعة 

  
الجامعة    نظمت آلية عليان إلدارة األعمال في

الثامن    بيروت المؤتمر الدولي   األميرآية في
حضره    وقد ،لتحليل المعطيات التعميمية

مصرفيون وأآاديميون مسؤولون حكوميون و
هدف المؤتمر  آانو .  من أآثر من ثالثين بلدًا

مناقشة أهمية تطبيق تحليل المعطيات التعميمية 
آل من القطاعين    على إدارة األداء والقياس في

حفل االفتتاح وزير    وقد تكلم في  . العام والخاص
  الرئيس الحريري،   ممثًال   اإلعالم طارق متري

  لن نكون قادرين على مواجهة تحدي ":  لبنان وقال   مة العامة فيعلى ضرورة تحديث الخد   مشددًا 
".  األوساط األآاديميةيكن هناك مزيد من التآزر بين الخدمة العامة والقطاع الخاص و   التحديث ما لم 
".  من هذا النوعخلق تآزر    تقومون بها آفيلة في   أنا على ثقة من أن مبادرة مثل التي ":  وأضاف 
لدينا الكثير لنتعلمه من القطاع  : " موضحًا   ،   لبنان ال تزال متأخرة   إن الخدمات العامة في :وأردف 

وتحليل المعطيات   ". المجتمع األآاديمي   ولدينا الكثير لنستفيد منه من خبرة الناس في   الخاص،
.  اث العمليات واالقتصاد لتقدير حدود اإلنتاجأبح   غير مقياسية تستعمل في   التعميمية هو طريقة

وقد عّرف البروفسور   . وتستخدم هذه الطريقة لقياس الكفاءة اإلنتاجية لوحدات صنع القرار اختباريًا 
عملية تحسين إدارية مستمرة الزدهار وحدة من وحدات  "  إبراهيم عثمان بهذه الطريقة على أنها
وشدد عثمان على أهمية تحليل المعطيات   ". ات البدائل النظيرةالشرآة بمقارنتها مع أفضل ممارس

  بالمئة من الناس   45   حوالي "  وقال إن .  يمكن قياسه   يمكن إدارة ما ال   ه الّنإ :التعميمية بالقول
ن من المفترض أن تكو   بالمئة من الشرآات التي   67   وبالتالي   لمشاعرهم،   يتخذون القرارات وفقًا 

أترك لخيالكم تقييم آيف  "  وأضاف ".  بالمئة من أهدافها   60   أآثر آفاءة من الحكومات تحّقق فقط
  إلنشاء مرآز في   والوزير متري   ودعا البروفسورعثمان الرئيس الحريري ".  سيكون أداء الحكومة

  أوضح الباحث راجيف بانكر من جامعة تمبل في   من جانبه،  . صنع القرار   لبنان متخصص في 
الواليات المتحدة أن هناك مجموعة واسعة من الموارد الالزمة من أجل إنتاج ما هو مطلوب من  

إطار مجموعة واسعة من القوى الخارجية    يتم ذلك في "  وقال .  قبل مختلف العناصر المكونة للشرآة
الوقت نفسه هى    عين اإلعتبار في   تأخذون بها آل هذا في   لتيالطريقة ا .  الشرآات فيتؤثر    التي

وتكلم بعده  ".  عالجه تحليل المعطيات التعميمية على مدى السنوات الثالثين الماضية   الذي   التحدي
وايمانويل ثاناسوليس عن مواضيع تراوحت بين    سبهاش وجوزف بارادي   البحاثة ِفن فرسوند وراي

شاد أو  . لكترونية والعناية الصحية ومواضيع أخرىدارة المخاطر والحكومة اإلإيل وسياسات التحل
بيروت    بدور الجامعة األميرآية في   مساعد عميد آلية العليان إلدارة األعمال الدآتور خليل الهندي

هذه المؤتمرات تنظيم مثل    تبذلها الجامعة في   باإلضافة إلى الجهود التي   خلق المعرفة ونقلها،   في
أضاف مؤتمرآم المميز أهمية ألننا نسعى إلى تأمين تعليم متخصص    ،إلينابالنسبة  : " وقال .  الدولية

يعّرف الطالب    اذ   يخدم هذا الغرض،   إن المؤتمروقال  .  يرآز على التحليالت   لإلدارة األعما
قال الوآيل الدآتور    من جانبه،  ". قييم األفضلوالتنفيذ األفضل والت   التخطيط األفضل،  واألساتذة على

له    تقنية لقياس األداء،   وهي   يرآز على تحليل المعطيات التعميمية،   ن هذا التجمع الذيإ :أحمد دالل
األدوات واألساليب والمعارف الالزمة للجمع بين    يقدم لمجتمعات العالم النامي   عميق إذ   مغزًى

.  عالم اليوم   تحليل المعطيات التعميمية وثيق الصلة للغاية في    إن :وأضاف دالل  . ةالجودة واإلنتاجي



تعزيز فهمنا لتقنيات إدارة األداء    ون فيمهذا المؤتمر سيساه   أن المشارآين فيمن أنا متأآد  "  :وقال 
لعمل ا   لوضع أدوات أفضل لصنع القرار لتخصيص الموارد ولتحديد أفضل الممارسات في

نهاية حفل    وفي  ". باإلضافة إلى رصد التقدم وقياس المواءمة مع مجموعة الغايات واألهداف
  بيروت إلى الرئيس الحريري   من قبل أساتذة الجامعة األميرآية في تم تقديم هدية تقديٍر   االفتتاح،

 . مها نيابة عنه الوزير متريسّلتو 


