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 المذكرة التوضيحية
   حولعن بعد ورشة تدريبية ل

 احصائيات الثقافة والترفيه
 2020ابريل  /نيسان  7-9

   ورشة ال وصف
من  احصائيات الثقافة والترفيه المعتمدة في صقل مهارة المتدرب في تطبيق األساليب اإلحصائية  إلى الورشة تهدف

في   مؤشرات الثقافة والترفيهخالل شرح الجانب النظري، وتنفيذ الحاالت العملية، وتدعيم القدرة على تحقيق متطلبات 
المرشدة ، والتعرف على التوجهات  المفاهيم العامة والبنية الهيكلية لإلحصاءات الثقافيةفيما يخص  ، و  العمل االحصائي

 .للثقافية الجتماعيا البعد سقياباإلضافة إلى  ،ديالقتصااالبعد  سقياالثقافة والترفيه:  اإلحصائية لألساليب
  للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون مع المنظمة العربية    ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةوفي هذا السياق،  

المشاركين بهذا لتعريف  الثقافة والترفيهلألجهزة اإلحصائية في البلدان العربية حول احصائيات  عن بعدتدريبية ورشة 
 . الموضوع الهام

على المعهد  سيعمل  في العديد من الدول  وعدم انتظام الدوام  مثلة بانتشار فايروس كورونا  المتوبسبب الظروف الطارئة   
 مستقبال. في هذه الورشة من خالل اعادتها تتمكن من المشاركة  التمكين الدول التي 

 ورشة المتوقع من ال
  ز ومر  جداولمن خالل طرح وتطبيق في احصائيات الثقافة والترفيه القدرة على انتهاج مبدأ من المشاركين تمكين  
التوجهات لقاء الضوء على انعكاس تطبيقات األساليب اإلحصائية من خالل إ واالستفادة منها في الدولية تلتصنيفاا

حساب مؤشرات الثقافة والترفيه  مع التركيز على تطبيقات المرشدة لألساليب اإلحصائية في الثقافية الثقافة والترفيه 
واألجهزة  المؤسسات أهداف  لتحقيق المؤشرات اإلحصائية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامةوأيضا تطبيقات 

مما   ،بما ينسجم مع منهجيات العمل اإلحصائيو ، في الثقافة والترفيه  تساهم فيفي تحسين األداء، والتي اإلحصائية 
، وذلك من أجل تشجيع االبتكارات في كل الدول  التي تقدمها هذه  مؤشرات الثقافة والترفيه  ينعكس إيجابيًا على مستوى  

الحصائي، وتعزيز الثقافة اإلحصائية، وتطوير نظام إحصائي عالي الجودة وفق أعلى المعايير ما يتعلق بالجانب ا
 . 2030ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة  في احصائيات الثقافة والترفيه   والمنهجيات الدولية

 الفئة المستهدفة
ارات ووز ء  في أجهزة اإلحصاترفيه  ثقافة والصائيات البرصد وتحليل واالبالغ عن مؤشرات واحالمشتغلون المعنيون مباشرة  

 . في الدول العربية الثقافة
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 المحاضرون 
 وخبير في مجال إدارة الجودة الدكتور لحسن عبد هللا باشيوة، أستاذ جامعي 

 ظمةالجهات المن
 والبحوث االحصائية دريب هد العربي للتعالم -
   افة والعلوم ثقوالالمنظمة العربية للتربية  -

 سلوب عمل الورشة أ
محاور؛ مع بعض التطبيقات الميدانية  ستةعروض تقديمية "ساليدات" يشرح فيها محتوى الورشة المتمثلة في  -1

 .في احصائيات الثقافة والترفيهلتوضيح اهم التقنيات األساسية والمنهجيات المعتمدة 
  www.viemo.comقناة االفالم الخاصة بالمعهد على الموقع  بعد انتهاء الورشة على  وتحمل    الجلساتتسجل   -2
ويمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن   Microsoft Teamيتم استخدام التطبيق  -3

 دعوة االنضمام الى الجلسة 
االردن(،   –صباحا بتوقيت عمان  10:00) (،صباحا بتوقيت غرينتش 8:00) تبدأ المحاضرات عند الساعة  -4

 صباحا بتوقيت مكة المكرمة( 11:00)
 قبل نصف ساعة لضمان الدخول وتجاوز العقبات ان وجدت    سوف تفتح الجلسة -5
او   ( hayder@aitrs.org، بريد: 00962780783250)نقال:  السيد حيدر الجنابي معالتواصل يمكنكم  -6

االستعانة بقسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستكم لحل المشاكل التقنية خاصة وان بعض المؤسسات تحجب 
 teamخدمة االجتماعات عبر التطبيق 

 يومين من موعد الورشة الجلسة قبل يتم تزويد المشاركين برابط  -7
   الورشة   لفي استمارة تسجيالواردة  على العناوينالمشاركين  معمباشرة التواصل  -8
 استمارة استبيان تقييم الورشة من قبل المشاركين من خالل  -9

 PDFترسل له بصيغة يمنح المشارك شهادة مشاركة  -10

 مدة الورشة 
 2020ابريل /نيسان  9-7لفترة خالل اساعات  6 •
 في اليوم  ساعتان مدة الجلسة  •

 المحاضر:
 الجودة وخبير في مجال إدارة باشيوة، أستاذ جامعي  عبد هللاالدكتور لحسن  

 

http://www.viemo.com/
mailto:hayder@aitrs.org
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 :اور الرئيسية التالية: تتناول الورشة المحورشةمحاور ال
 المفاهيم العامة والبنية الهيكلية لإلحصاءات الثقافية الفصل األول:

 مقدمة .1
 اإلطار العام لإلحصاءات الثقافية .2
 المفاهيم والبنية  .3
 الثقافيةمنهجية اإلحصاءات  .4
 تعريف الثقافة ألغراض إحصائية .5
 مجاالت دورة الثقافة  .6
 امتداد القطاع الثقافي ومحدداته  .7

 ديالقتصاا البعد سقياالثقافية:  ءاتإلحصاا الفصل الثاني:
 مقدمة .1
 البعد الثقافي  سقيا .2
 تلمنتجاوا ديالقتصاا البعد سقيا في الدولية  تلتصنيفاا استخدام .3
 CPC الثقافي باستخدام التصنيف المركزي للمنتجاتتحديد انشطة االنتاج  .4
   ISIC ،EBOPS للثقافة الدولي الموحد لصناعيا لتصنيفا .5
 للثقافة  الدولية رةلتجاا .6
 ISCO التوظيف في القطاع الثقافي باستخدام التصنيف الدولي الموحد للمهن  .7
 للثقافية الجتماعيا البعد سقياالثقافية:  ءاتإلحصاا الثالث: الفصل
 مقدمة .1
 التراث قياس .2
  لثقافيةا كةرلمشاا سقيا .3
 التراث الثقافي غير المادي  سقيا .4
 للثقافة ىرألخا الجتماعيةا دألبعاا .5
 ليةو دلا تلتصنيفاا زومالبيانات: جداول ر    جمعالرابع:  الفصل
 مقدمة .1
 تلبياناا  جمع جهاوت لتيا تيادلتحا .2
 ةرمباشالى قياسات  االنتقال .3
 CPCتللمنتجاالمركزي  للتصنيف فًقاو  فةرمع   يالثقافية كما ه تمادلخوا  لسلعوا إلنتاجيةا ةطألنشا ولدج .4
 ISICدحو لما لي و دلا  لصناعيا لتصنيفا .5
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 2007م لعا HS قلمنسا ماظلنا زومر  في فةرمع   يكما ه لثقافيةا تمادلخ وا  للسلع  ليةو دلا رةلتجاا .6
ح ولما لي و دلا لتصنيفا في  فةرمع   يكما ه لثقافيةا نلمها ولدج .7  (.  ISCO  نللمه دّ 
 تقولا  امدستخا ءاتبإحصا لمتعلقةا ةطلألنش لي و دلا لتصنيفا امدباستخ تقولا  امدستخا حومس ولدج .8

ICATUS. 
 مؤشرات الثقافة والترفيه حسابالفصل الخامس:  

 مقدمة .1
 الفعاليات الثقافية والترفيهية صناعة .2
 مؤشرات األداء.  قياس .3
 عن مؤشرات األداء: امثلة .4
 تعليمية ،  مؤشرات .5
 المعيشة،  مؤشرات .6
 الترفيه ،  مؤشرات .7
 البيئة المعيشية،  مؤشرات .8
 االستهالك )الطاقة، المياه، الثقافة ،...(.  مؤشرات .9
 2030نشر البيانات اإلحصائية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة  معايير :السادس الفصل

 (SDDS.المعيار  الخاص لنشر البيانات )1
 مقدمة •
 المعيار الخاص لنشر البيانات أهمية •

 ( SDMX.مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية )2
 مقدمة •
 اإلحصائية المنتجات •
 البيانات االحصائية  ادارة •
 وتطبيقات البرمجيات االحصائية أدوات •


