
نادیملا نم ةلثمأ :ةیدوقنعلا تانیعلا ذخأ



تاحلطصملا ف$#عت
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؟اهمهف> نأ وأ / اهممعت نأ د$#ت نم 3ع• نو()ظن نا"س

لوصولا كنكم> يذلا ناCسلا ددع وه ام•
؟مهيلإ

ةساردلا نا"س

؟مهيلا لوصولا كناCمQب فOك• ةنيعلا راطإ

؟كتسارد مضت نم• ةنيعلا



تانيعلا ذخأ قرط

تانيعلا ذخأ ة&ئاوشع
ةط&س2 ة&ئاوشع ةنيع
ة&ق6ط ةنيع
ة&ئاوشعلا ة9دوقنعلا ةنيعلا

لحارملا ةددعتم ةنيع
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ةلوبقم ةنيع•
ةفداه ةنيع•
نيا6تلا جذومن Hقأ•
را&عم ةنيع•
جلثلا ةرك ةنيع•



تانيعلا ذخأ قرط

تانيعلا ذخأ ة&ئاوشع
ةط&س2 ة&ئاوشع ةنيع
ة&ق6ط ةنيع
ة&ئاوشعلا ة9دوقنعلا ةنيعلا

لحارملا ةددعتم ةنيع
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ةلوبقم ةنيع•
ةفداه ةنيع•
نيا6تلا جذومن Hقأ•
را&عم ةنيع•
جلثلا ةرك ةنيع•



تانيعلا ذخأ قرط

5

3خا :لاثم
4

9ئاوشع 
ً

BCD 200ب نم اصخش50 ا

Fةمس

Random Sampling

Simple Random Sample

Stratified Sample

Cluster Random Sample

Multi-Stage Sample



تانيعلا ذخأ قرط
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تانيعلا ذخأ ة'ئاوشع
ةط'س3 ة'ئاوشع ةنيع
ة'ق7ط ةنيع
ة'ئاوشعلا ة:دوقنعلا ةنيعلا

لحارملا ةددعتم ةنيع

>;اوشع ل7ش5 34خا :لاثم
 تاDتف5 و دالوأ5 =

نا7سلا نم



تانيعلا ذخأ قرط
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تانيعلا ذخأ ة'ئاوشع
ةط'س3 ة'ئاوشع ةنيع
ة'ق7ط ةنيع
ة'ئاوشعلا ة:دوقنعلا ةنيعلا

لحارملا ةددعتم ةنيع

IJاوشع لHشFG 3خا :لاثم
K 3سلا نم سرادمHتخا مث ، ناFT

YZ بالطلا عيمج
K [ةسردم ل



تانيعلا ذخأ قرط
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تانيعلا ذخأ ة'ئاوشع
ةط'س3 ة'ئاوشع ةنيع
ة'ق7ط ةنيع
ة'ئاوشعلا ة:دوقنعلا ةنيعلا

لحارملا ةددعتم ةنيع

6 ةنيع مث ، ناIسلا نم سرادم3 ا'ئاوشع CDخا :لاثم
QR بالط

S Tع تانيعلا ذخأ( ةسردم لW تلحرمYZR(



ة$ئاوشع ةنيع مسر ة$ف$ك :تانيعلا ذخأ تا$نقت

ةعرقلا<ب>صنا$لا

CDاوشع مقر دلوم
E

CDاوشع را$تخا
E ةمئاق نم
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,+اوشع را$تخا
ب2صنا$لا :-

.خلإ - ءاعو - ةع*ق نم مسا بحس•

ةCضقألا عيمج ءامسأ عضو متي :لاثم•

G ةلهؤملا

H

I
NOمسا راCتخا متKو ، ءاعو 

H

Uلتت فوس .اCئاوشع

V

Gسرادملا عيمج 

H

I
 

 `عيوتحت ةد[دج تا*تكم ةCضقألا ەذه

راغصلا لافطألل بتbلا نم ةعومجم
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,+اوشع را$تخا
,+اوشع مقر دلوم :-

-

ىرخأة-نقتيأوأExcelمادختسا•
ةمئاق=إة-ئاوشعماقرأص-صختل
AB@لهؤملاAB@كراشملا

•
QBRسرادملاعيمجعضومتي:لاثم•
اهنملY،ةمئاقQBRةفدهتسملاقطانملا
را-تخامت`و،R̂_اوشعمقر[علصح]
ةنيعلماقرأ٥[عأمضتabRلاسرادملا
.ةساردلا
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Bسرادملاضع=تح;صأاذإثدح5اذام
C
HIغءاضقلا-

؟لمعلاأد;ينأل;قةساردللةلKؤم



,+اوشع را$تخا
ةمئاق نم بحسلا :-

مقونیلھؤملانیكراشملاعیمجبةمئاقئشنأ•
مساسماخلكرایتخاب

لصفلايفتایتفلاعیمجنمبلطا:لاثم•

،ةمئاقيفنھئامسأةباتكو،فوقولايساردلا

.ةساردلايفةكراشمللةاتفسماخلكرتخاو

.يساردلالصفلايفدالوأللةیلمعلاررك
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؟كجئاتن م$معت كنكم9 نمل



يف ةركبملا ةلوفطلا میلعت ةدوج نیسحت :ةلاح ةسارد
ایبویثإ
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تایضایرلاو ةركبملا ةیمألا وحم
(ELM)

 نم ةیفصلا ةفرغلا ةدوج نیسحت•
 مئاقلا میلعتلا نم دیزملا لالخ
 سیردتلا بیلاسأو بعللا ىلع
لفطلا لوح روحمتت يتلا

 وحم ةبعل50 نم كنبلا رفوی•
 تایضایر ةبعل50 و ةیمألا

 ةیساردلا جھانملا ىلإاھتفاضال
ةیمویلا

 رداصم نم میلعت داوم ءاشنإ•
ةیلحم



يف ةركبملا ةلوفطلا میلعت ةدوج نیسحت :ةلاح ةسارد
ایبویثإ

ةساردلا نا"س

( ةسردم٣٦ )

ELM ةءارقلا لخدت 

تاAضا?<لاو ة=ات;لاو

( ةسردم١٨ )

 KLاحلا عضولا( طFضلا

 )ةركFملا ةلوفطلا مAلعتل

)ةسردم١٨(
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 ةركFم ةلوفط مAلعت دجوي ال

)ناعمتجم(

` سرادملا ءامسأ عيمج بت\أ
a
L خاو ةمئاقd

e
 fنم مسا ل

hiمسا
a لخدتلا ةعومجمل
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ق$ط
ً

;:اوشع ل6ش4 اوراتخا ، رمعلل ا
 و ماوعأ5 رمع نم لافطأ5 >

DE لافطأ5
QREملعملا سورد ةمئاق مادختساI تاونس6 نس >

يف ةركبملا ةلوفطلا میلعت ةدوج نیسحت :ةلاح ةسارد
ایبویثإ

ةساردلا نا6س

( ةسردم٣٦ )

ELM ةءارقلا لخدت 
تاbضا̀_لاو ةIات^لاو

( ةسردم١٨ )

 >iاحلا عضولا( ط$ضلا
 )ةرك$ملا ةلوفطلا مbلعتل

)ةسردم١٨(
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 ةرك$م ةلوفط مbلعت دجوي ال
)ناعمتجم(



يف ةركبملا ةلوفطلا میلعت ةدوج نیسحت :ةلاح ةسارد
ایبویثإ
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ناتوب يف عیمجلل ةركبملا ةلوفطلا میلعت :ةلاح ةسارد
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ناتوب يف عیمجلل ةركبملا ةلوفطلا میلعت :ةلاح ةسارد
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 قطانملا يف لافطألا نم ىوقأ ایفرعم اروطت نورھظی ةیرضحلا قطانملا يف لافطألا
ةیفیرلا



ناتوب يف عیمجلل ةركبملا ةلوفطلا میلعت :ةلاح ةسارد
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C4CD( لفطلا ةیمنت ةیاعر
يف ةیحصلا زكارملا يف تذفن)•

 ناتوب ءاحنأ عیمج
 تاسراممو ةفاظنلاو ةحصلا•

تالئاعلاو لافطألل زیفحتلا

C4CD Plus
•C4CD+ ELMلافطألل لماش ر0/طتل

تاونس5-3 نس نم
 ةحصلا7ELM+ 2( تاسلج9•

 /HA ةطساوب اهمUدقت متي )ةفاظنلاو
VHWs_̀a لا تاعمتجملاdea دجوت ال 

ECCD زhارم اهيف

 ةرك;ملا ة8ات5لاو ةءارقلا م,لعت
)ELM( تا,ضا<=لاو
§jق نم مدختسnاعر جمارب لUة 

à_  ةركnملا ةلوفطلا مrلعتو
 ناتوب ءاحنأ عيمج

 طارخنالا ةrفrك a|اهألا مrلعت§
_̀a ق ام تاراهمnةءارقلا ل 
 عم تاrضاÅ0لاو ةÄات�لاو
لÉ̀̀ملا à_ مهلافطأ



ناتوب يف عیمجلل ةركبملا ةلوفطلا میلعت :ةلاح ةسارد

ة.ئاوشعلا ة+دوقنعلا ةنيعلا
)Haa، Lhuentse، Zhemgang، Tsirang( اهرا.تخا مت تاعطاقم4•

\ ]YZلماعوECCD زكرم جمارب دوجو مدع ساسأ Fع ةراتخم•
[
 لاجم [

ةحصلا

طmضلا k لخدتلا تاعومجمل ا.ئاوشع ةراتخملا ة.عرفلا قطانملا•

 اهرا.تخا مت ة.عرف ةرئاد لp لخاد ة.حصلا تادحولا ةمدخ قطانم•

ا.ئاوشع
r

\ اهجاردإل 
[
ةساردلا [

}ت نيذلا لافطألا عيمج•
|

\ نوشÅعÄ نيذلا5 و4 وYZ[ 3ب مهرامعأ حوا
[
] 

\ ةكراشملل ]YZلهؤم اوناp ةراتخملا قطانملا
[
ةساردلا [
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*p < .05 **p < .01 ***p < .001

ناتوب يف عیمجلل ةركبملا ةلوفطلا میلعت :ةلاح ةسارد

ربكأ يفرعم روطتب ةطبترمC4CD Plus لفطلا ةیمنتل ةیاعرلا



زیحتلا نم ققحتلا

ةنيعلا را*تخا ءانثأ
A@ عقاوملا عيمج لمش> ال ةلمتحملا ةساردلا عقاوم ةمئاق•

B غ ة*فاضإ عقاوم نمضتت وأ ةساردلا عمتجمLM حت( ةلهؤمLMA را*تخالا(
ة*سا*س باhسأل وأ ةمئالم اهنأل عقاوملا ضعb را*تخا متي لاثملا ل*[س \ع ، اقح ة*ئاوشع تسVل ةساردلا ةنيع را*تخا قرط•

تانا*بلا عمج ءانثأ
 ةساردلا جئاتن LMAحتل اh[س مهلعجo دق كلذ نإف ،طhض r لخدت qB تاعومجملا يأ نوفرعo نوم*قملا ناm اذإ•

قُملا LMAحت(
َ

)مِّ*

bة*لوألا تانا*بلا عمج دع
•<zكراشملا ب|MA @A

B تقولا رورم عم ةساردلا oثأت لعجLM ي ةجلاعملاhأ ود~L� حت( ه*لع وه اممLMA 
)صقانتلا
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