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 الـحـركـيـة الـدقــة

ْٙ انًٓاسج انؼانٛح فٙ أداء ػًم يا ٔفقا نهًؼاٚٛش انًٕضٕػح نّ يٍ دٛس انضيٍ ٔانكًٛح انذقح         

تذٛاذُا انٕٛيٛح ٔتذَٔٓا  انذقح ػُصش أساسٙ نهؼذٚذ يٍ انظٕاْش انرٙ نٓا ػالقحٔ ، ٔانجٕدج ٔانركهفح

َِْٛحٍ ٔجاء فٙ يؼاجى انهغح : ،  ًٚكٍ أٌ ذفقذ تسٕٓنح كم انًؼُٗ إِْدكاٍو ا٘ :  ُٚجُٛة تِِذقٍَّح ُيرَُا َٔ تَِضْثٍظ 

ِػُاٍَٚح  َٔ.  

صفح اساسٛح ٔيًٓح فٙ كم سٚاضح ذرطهة اصاتح ْذف قإََٙ ، نكُٓا  انذشكٛح ذؼرثش انذقحٔ       

ذخرهف يٍ نؼثح انٗ اخشٖ كَٕٓا صفح خصٕصٛح ٔذؼرثش يٍ انؼُاصش انًًٓح نُجاح اداء انذشكاخ 

فٙ انفؼانٛاخ انشٚاضٛح ، ٔذًصم انذقح ادذٖ انقذساخ انذشكٛح انًًٓح ٔانرٙ ذؤشش انذسجح انٕاضذح 

هّٛ انشٚاضٙ اشُاء يشادم ذؼهى االداء ٔاسذفاع يسرٕٖ انركُٛك تؼذ ذذسٚة يٍ انرطٕس انز٘ ٚذصم ػ

يرٕاصم تذٛس ذسٛش انؼًهٛاخ انًرراتؼح فٙ انًٓاسج تذقح ٔاَرظاو ٔانز٘ ٚرطهة االسرًشاس تانًًاسسح 

انذقح ْٙ انٓذف انز٘ ًٚكٍ ذذقٛقّ يٍ خالل انرذكى تانؼًم اإلساد٘ ٔفقا ف ٔانرذسٚة ٔانركشاس .

انؼانٙ تٍٛ انجٓاصٍٚ انؼصثٙ ٔانؼضهٙ ، ٔتزنك فاٌ انذقح ْٙ يقذاس سقًٙ أ ٔصفٙ يؼثش نهرٕافق 

       . ػٍ يذٖ قذسج انفشد فٙ انرذكى تأدائّ

تذَٛح ( ذسرخذو نرُفٛز ٔاجة يؼٍٛ تذٛس ٚكٌٕ فّٛ ْذف ،  –ٔانذقح صفح يشكثح )يٓاسٚح        

اء )يكاٌ ٔصياٌ انذشكح( ، ٔذساْى انذقح تشكم كثٛش ٔذؼرًذ انذقح ػهٗ انًكاٌ انز٘ ذُفز فّٛ ٔيذج االد

انجًاػٛح انرٙ ذرطهة دقح فٙ االداء انذشكٙ ٔانًٓاس٘ ،  فٙ ذذقٛق االَجاص خصٕصا فٙ االنؼاب

نٓزا ٚجة ػهٗ انًذسب اٌ ٚشكض فٙ ذذسٚثاذّ ػهٗ ذًاسٍٚ انذقح خصٕصا فٙ يشدهح اػذاد انالػثٍٛ 

ػُذ انالػثٍٛ اسرطاػٕا يٍ خالنٓا ذذسٍٛ يسرٕاْى انذشكٙ  انًثرذئٍٛ الَّ كهًا صادخ دقح االداء

  .ٔانًٓاس٘ تسشػح 

ٚرذاخم يفٕٓو انذقح يغ انششاقح كَٕٓا ذؼُٙ تًفٕٓيٓا انؼاو انسٛطشج ػهٗ انذشكاخ يٍ أجم ٔ        

ٔيشكض انذقح ٚكٌٕ فٙ انًخ ٔذذذٚذا فٙ ،  ذذقٛق انٓذف ْٔٙ ذؼُٙ تًفٕٓيٓا انذشكٙ انششاقح

انسادسح انرٙ ذصذس يُٓا اإلشاساخ انؼصثٛح نهُخاع انشٕكٙ ٔاألػصاب ٔانؼضالخ ألداء انًُطقح 

/  انخفح ):  انششاقح ذؼثٛش جايغ نكم انصفاخ انذشكٛح ٔذشجًرٓا انذشفٛح ذؼُٙف.  دشكح يؼُٛح

إر ذؼُٙ انذقح انذشكٛح ذطاتق انخطح يغ انُرٛجح ْٔزِ صفح يٍ صفاخ  ( انذقح انذشكٛح/ انثشاػح 

 .اقح انرٙ ْٙ أٚضاً صفح يًٓح جذاً ذجًغ انصفاخ انذشكٛح كهٓاانشش
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ٔنقذ ذؼذدخ االساء دٕل ذذذٚذ يؼُٗ انذقح انذشكٛح تسثة طاتؼٓا انًشكة السذثاطٓا انٕشٛق        

تكم انصفاخ انجسًٛح يٍ جٓح ٔصفاخ ذكُٛك االداء انذشكٙ يٍ جٓح اخشٖ ، فٓٙ ذًصم انجاَة 

يٓاساخ دشكٛح ػايح ٔفٙ انجاَة انخاص ذؼثش ػٍ قذسج انشٚاضٙ ػهٗ انؼاو قذسج انفشد ػهٗ اداء 

اداء انٕاجة انًطهٕب ترٕافق ٔدقح ٔذٕاصٌ ، ا٘ قذسج انفشد ػهٗ انرذكى فٙ دشكاذّ االسادٚح ذجاِ 

 ْذف يؼٍٛ .

 ًٔٚكٍ ذؼشٚف انذقح ػهٗ آَا : 

ٔذرطهة كفاءج ػانٛح ، ٚرى ذذذٚذِ  قذسج انفشد ػهٗ انرذكى فٙ دشكاذّ اإلسادٚح َذٕ ْذف يؼٍٛ -

ٔذرطهة أٚضا أٌ ذكٌٕ اإلشاساخ انصادسج نهؼضالخ انؼصثٙ ، كًا يٍ انجٓاصٍٚ انؼضهٙ ٔ

انؼايهح أٔ انؼضالخ انًقاتهح يذكًح جذا ألٌ رنك أساسٙ نكٙ ذؤد٘ انذشكح فٙ االذجاِ انًطهٕب 

  . اخ انٕاسدج ٚؤشش ػهٗ انذقحٔتانذقح انالصيح إلصاتح انٓذف نزا فأٌ أ٘ خهم ٚذذز فٙ اإلشاس

قاتهٛح انفشد انؼانٛح ػهٗ فٓى ٔاسرٛؼاب ٔخضٌ انًؼهٕياخ ٔانثشايج انذشكٛح ٔاسرخذايٓا فٙ دم  -

 انٕاجثاخ انذشكٛح انًطهٕتح تُجاح ذاو . 

ةــدقـواع الـــأن
 

 

  إنٗ انًٕقغ انًكاَٙ نُقطح َٓاٚح انذشكح حٚرطهة دشكاخ ْادفح َسثَٕع يٍ انذقح الدقة المكانية :  .1

 إنٗ انذقح فٙ صيٍ انذشكح حع يٍ انذقح ٚرطهة سشػح دشكٛح َسثَٕ الدقة الزمانية : .2

 َٕع يٍ انذقح ٚرطهة سشػح دشكٛح َسثح إنٗ انذقح فٙ ذٕقٛد انذشكح دقة الحوقيث : .3

 

  ةـــدقــر الــويــطــج

اكرسرررراب انشٚاضررررٙ ػررررذد كثٛررررش يررررٍ انًٓرررراساخ ٔنغررررشو ذطررررٕٚش انفؼانٛررررح انذشكٛررررح ٚرطهررررة      

انذشكٛررررح انًخرهفررررح ٔقٛرررراو انشٚاضررررٙ ترُفٛررررز انًٓرررراساخ انًكرسررررثح ذذررررد  ررررشٔف يرؼررررذدج ، ٔاٌ 

انٕسررررائم انشئٛسررررٛح انًسرررررخذيح نرطررررٕٚش انذقررررح انذشكٛررررح ْررررٙ انرًشُٚرررراخ انخاصررررح ٔانرًشُٚرررراخ 

ًجرررايٛغ انؼضرررهٛح فُٛثغرررٙ انًشررراتٓح نهسرررثاا ، ايرررا انرًشُٚررراخ انًٕجٓرررح نرطرررٕٚش انذقرررح انذشكٛرررح نه

اٌ ذطررررٕٚش ػُصررررش انذقررررح انذشكٛررررح ٚجررررة اٌ اٌ ٚكررررٌٕ ذشكٛثٓررررا يطاتقررررا نرًشُٚرررراخ انسررررثاا ، ٔ

 ٚكٌٕ يشذثطا ترطٕٚش ػُاصش اخشٖ يٍ انهٛاقح انثذَٛح اضافح انٗ اذثاع يا ٚهٙ :
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 اسرخذاو اجٓضج ٔادٔاخ يؼُٛح نهٕصٕل انٗ انذقح انًطهٕتح  -

 ضثظ انذشكح انًطهٕتح ناالدجاو ٔ االٔصاٌ اسرخذاو اجٓضج ٔ ادٔاخ يخرهفح  -

 اداء انذشكاخ تسشػاخ يخرهفح  -

 ذًٛضٚح انذشكح شى ستطٓا يغ تؼضٓا انثؼض -

 انرذسٚة ػهٗ انرًشُٚاخ انًشاتّ ألداء انفؼانٛاخ فٙ انشٚاضاخ انًخرهفح  -

يرررغ االسررررًشاس تاضرررافح تؼرررض انرًشُٚررراخ نضرررًاٌ صٚرررادج ضرررثظ انًٓررراساخ انذشكٛرررح انجذٚرررذج  -

 .انذشكٙ انشٚاضٙ انشصٛذ 

 اػطاء ذًشُٚاخ انذقح انذشكٛح فٙ تذاٚح انٕدذج انرذسٚثٛح . -

ػرررذو انررررذسٚة ػهرررٗ انذقرررح انذشكٛرررح فرررٙ اشُررراء دررراالخ انرؼرررة ٔ االسْررراا ٔ خاصرررح انرًشُٚررراخ  -

 انرٙ ذرًٛض تضٚادج انذًم انرذسٚثٙ .

 ٚفضررررم انثررررذء فررررٙ ذررررذسٚة انذقررررح فررررٙ االػًرررراس انًثكررررشج ، ٔرنررررك تسررررثة يشَٔررررح االجٓررررضج -

  انفسٕٛنٕجٛح انؼضٕٚح .

 جطوير الدقة الواجب مراعاجها عنده  عحباراتإلا

االْرًاو تانًٕاصفاخ انجسًٛح نالػة تًا ٚرُاسة يغ انهؼثح انًخراسج يغ انًشكرض انرز٘ ٚهؼرة فٛرّ  -

 .ضًٍ انفشٚق 

 ساليح انجٓاصٍٚ انؼصثٙ ٔانؼضهٙ ٔساليح انذٕاط ٔأًْٓا انُظش ٔانسًغ . -

 انُفسٙ ٔاالَفؼانٙ نالػة .االْرًاو تانجاَة  -

  . اسرًشاس انرذسٚة ٔاٌ ال ٚرخههّ فرشاخ اَقطاع قٕٚح -

 . انرذسٚة ٔفق طثٛؼح انهؼثح أٔ انُشاط انًًاسط -

 يشاػاج ػهٗ اٌ ذكٌٕ انذقح يشذثطح تانرٕاصٌ ٔانششاقح ٔانرٕافق .  -
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 ة ــدقـة الـيـمـاه

ٔنهذقح اًْٛح كثٛشج خصٕصا فٙ االنؼاب اٌ انذقح ْٙ يقٛاط نرقٛٛى االداء انذشكٙ ٔانًٓاس٘ ،          

انرٙ ذؼرًذ ػهٗ االداء انًٓاس٘ ٔانخططٙ يٍ خالل ذذذٚذ َرائج انًُافساخ خصٕصا فٙ انًٕاقف انرٙ 

دٛاصج انكشج  ٚرطهة فٛٓا االداء انذشكٙ ٔانًٓاس٘ انرؼأٌ ٔانرُسٛق ٔذغٛٛش انًشاكض ٔانًٕاقف ٔ شٔف

 اشُاء انهؼة . 

ٔذشذثظ انذقح تشكم يثاشش تاالداء انذشكٙ تذٛس ذذذد اَسٛاتٛرّ ٔذٕقٛرّ ٔذٕافقّ ػهٗ اٌ ٚرُاسة          

يغ انٕاجة انًشاد ذُفٛزِ ، ًٔٚكٍ يالدظح دٔس انذقح تشكم ٔاضخ يٍ خالل ذذذٚذْا نالذجاِ انصذٛخ 

يٕاقف انهؼة كانرغٛٛش انًفاجٙء فٙ االداء تذٛس ذكٌٕ نًساس االداء انذشكٙ ٔانًٓاس٘ فٙ كصٛش يٍ 

يالئًح يغ انًرطهثاخ انًشاد ذغٛشْا . ٔذظٓش انذقح اٚضا تشكم يهفد نهُظش ػُذ اداء انذشكاخ انًشكثح 

انرٙ ذًراص تسشػح ٔصؼٕتح ذُفٛزْا ٔٚهؼة انجٓاص انؼصثٙ انًشكٛض دٔسا يًٓا يٍ دٛس كفاءذّ فٙ 

 ٛظ انخاسجٙ ٔكزنك اصذاس االٔايش انذشكٛح نهؼضالخ انؼايهح . اسرقثال انًؼهٕياخ يٍ انًذ

 

 


