سلســلة برامــج التخطيــط
االستراتيجي وإدارة األداء

قياس ومتابعة األداء


مدة البرنامج :يوم تدريبي

تســتند جــودة تقاريــر األداء ومــا يتبعهــا مــن قــرارات يتــم اتخاذهــا فــي جلســات
مراجعــة األداء بصــورة أساســية علــى جــودة بيانــات األداء الفعليــة التــي يتم قياســها
حســب الدوريــة المقــررة لــكل مؤشــر .وتعانــي معظــم نظــم إدارة األداء مــن مشــكلة
رئيســية تتمثــل فــي عــدم دقــة بيانــات قياســات مؤشــرات األداء.
ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف األساســية عــن األســاليب
المختلفــة الممكــن اســتخدامها لقيــاس قيــم مؤشــرات األداء ،وإكســابهم القــدرة
علــى اختيــار أســلوب القيــاس المناســب والتأكــد مــن جــودة البيانــات التــي يتــم
جمعهــا.

للتسجيل

https://mile.org/rgw
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¨مصادر جمع قياسات المؤشرات
•مصادر أولية Primary Sources
•مصادر ثانوية Secondary Sources
¨نطاق جمع قياسات المؤشرات
•الحصر الشامل Complete Census
•المعاينة Sampling
¨أساليب المعاينة
•المعاينة العشوائية البسيطة Simple Random Sample
•المعاينة العشوائية المنتظمة Systematic Random
Sample
•العينة المتناسبة مع الحجم Sampling Proportional to
the Size
•العينة المتطابقة Matched Sample
¨وحدة المعاينة Sampling Unit
¨وحدة التحليل Analyzing Unit
¨أخطاء المعاينة Sampling Errors
¨جمع البيانات عن طريق الهاتف
•االستقصاءات Surveys
•صياغة األسئلة Formulation of Questions
•مقياس اإلجابات Scales
•أنواع األسئلة Types of Questions
•قياس الصالحية Validity
•قياس االعتمادية Reliability
¨التقارير الدولية International Reports
¨منصات البيانات الدولية Data Portals
¨البيانات المفتوحة Open Data
¨نظم المعلومات اإلدارية Management Information
Systems
¨استخدام تقنيات المعلومات واالتصال لجمع البيانات ICT-
Based Data Collection
¨قياس مؤشرات الرضى Measuring Satisfaction
¨المتسوق الخفي Mystery Shopper
¨قياس مؤشرات إنجاز المعامالت Transactions Efficiency
Measures
¨قياس مؤشر توافر األدوية األساسية حسب آلية منظمة الصحة
العالمية WHO Medicine Availability
¨استخدام لوحات متابعة األداء اإللكتروني ة �Electronic Dash
boards
¨التأكد من جودة البيانات Data Quality Audit

 الفئة المستهدفة
•القيادات اإلدارية
•أعضاء مكاتب تحقيق الرؤية
•أعضاء إدارات التخطيط االستراتيجي
•سفراء األداء
•أعضاء إدارات إدارات األداء
		
•مديري المشاريع
•العاملين في إدارات المراجعة الداخلية
•المهتمين بتحرير تقارير األداء
•أعضاء إدارات التطوير التنظيمي والجودة

 عن المتحدث

د .محمد مصطفى محمود

الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة بنســلفانيا
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (مدرســة وارتــن) باإلضافــة إلــى ثــات درجــات
ماجيســتير فــي اإلدارة والهندســة المدنيــة والتخطيــط اإلقليمــي عمــل
كعضــو هيئــة تدريــس فــي (إدارة األعمــال بحــوث العمليــات  -إدارة العمليــات
 نظــم المعلومــات اإلداريــة) فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــةوكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا لمــدة  20عــام (  1997 - 1976م).
عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس إدارة
مجموعــة صافــوال .أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال وأكاديميــة
بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز تقييــم القيــادات
(2006 - 1 997م).
عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب التخطيــط
االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جــدة ومستشــار كل مــن وزيــر العمــل ووزيــر
الصحــة ووزيــر االقتصــاد والتخطيــط وكبيــر مستشــاري المركــز الوطنــي
لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( 2018 - 2007م).
اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن بالديــوم
ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء ,أول غيــر أمريكــي يمنــح شــهادة «أخصائــي
إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة » مــن معهــد إدارة األداء فــي واشــنطن.
أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن  70مشــروع تخطيــط اســتراتيجي
وتطويــر البطاقــات المتوازنــة لقيــاس األداء فــي منظمــات حكوميــة
وشــركات قطــاع خــاص ومنظمــات غيــر هادفــه للربــح.
أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع لشــركة
مدينــة المعرفــة منــذ عــام  2010والــذي قــام بتصميــم وتقديــم برامــج
تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن فــي العالــم العربــي
واإلســامي.

 رسوم البرنامج
رسوم البرنامج

التسجيل المبكر

خصم المجموعات

USD 750

حسب العرض بالموقع

اتصل بنا

