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األهداف والمرجعية التاريخية
األهداف:
يهدف المسح إلى ما يلي:
أ .معرفة الخصائص الديموغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية المختلفة للسكان والقوى البشرية.
ب .التعرف على التركيب المهني والنشاط اإلقتصادي والحالة العملية للمشتغلين.
ج .التعرف على األسباب التي دعت المشتغلين إلى الرغبة في البحث عن عمل جديد أو إضافي.
د .قياس معدالت المشااركة فاي النشااط اإلقتصاادي ،أي قاوة العمال منساوبة إلاى مجماوك الساكان
ممن أعمارهم  25سنة فأكثر.
هـ .التعرف على الخصائص المختلفة للمتعطلين.
و .قياس معدالت البطالة (أي مجموك المتعطلين منسوبا ً إلى مجموك السكان النشيطين إقتصااديا ً
حسب الخصائص المختلفة للمتعطلين والتغيرات التي تطرأ على ذلك.
ز .التعرف على أهم األساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمال أو
وظيفة ،باإلضافة إلى قياس فترات التعطل لهؤالء المتعطلين.
ح .التعرف على التغيرات التي تطرأ على هذه المتغيرات خالل السنوات.
المرجعية التاريخية:
نفذ المسح عام  1022بواقع اربع جوالت ربع سنوية .
المستخدمون والتطبيقات:
المستخدمون :الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين ،والباحثين في المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والديموغرافية  ،في القطاعين العام والخاص و الجهات الدولية واإلقليمية
التطبيقات :عمليات التخطيط االقتصادي واالجتماعي والديموغرافي ورسم سياسات سوق العمل
المصدر
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تجمع البيانات من خالل أربع مسوح (جوالت ربع سنوية ينفذ المسح الواحد منها كل ثالثة
شهور.
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها:
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  21لسنة 1021
 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات:
يتضمن هذا المسح بيانات مفصلة عن الخصائص المختلفة لألفراد بشكل عام ،وعن
الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألفراد النشيطين اقتصاديا (المشتغلون
والمتعطلون  ،وخصائص االفراد غير النشيطين اقتصاديا.
 3-1المتغيرات( :ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)
وتشمل ما يلي :
 البيانات التعريفية لكل فرد البيانات الديموغرافية البيانات التعليمية البيانات االقتصادية 4-1التصنيفات :
الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات التي تم جمعها ميدانيا ومن ثم معالجتها وتجهيزها
مكتبيا
 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية
نفذت الدراسة خالل اشهر السنه كاملة من  21-2طوال العام على اربعة مراحل ربع سنوية .
 2-2تاريخ النشر:
الجولة االولى 1025/2/11
الجولة الثانية 1025/0/11
الجولة الثالثة 1025/20/12
الجولة الرابعة 1022/2/12
 3-2االلتزام بالنشر
يتم النشر مباشرة فوراإلنتهاء من عمليات التجهيز المكتبي لكل ربع
 4-2التكرار:
ربع سنوي ( كل ثالث شهور
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح)
تتوفر سلسلة زمنية 1022-1000
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 -3مستوى الدقة
 1-3الدقة الكلية
عالية جداً
 2-3مصادر عدم الدقة:
اخطاء غير المعاينة
 3-3مقاييس الدقة :
مقاييس دقة وصفية
 -4المقارنة
 1-4المقارنة عبر الزمن:
ً
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق
المعايير الدولية
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف
الدولية المتعلقة بالعمالة والبطالة
 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل:
تنشر البيانات ورقيا ً وإلكترونيا ً على موقع دائرة اإلحصاءات العامة ()www.dos.gov.jo
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