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األهداف والمرجعية التاريخية
األهداف:

 .2التعرف على الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألفراد الذين أعمارهم  20سنة فأكثرر الأذين
حدث لديهم تغيير في حالتهم االقتصادية.
 .1التعرف على حجم فرص العمل المستحدثة في سوق العمل األردني .
 .0التعرف على سجل العمل لألفراد الذين حدث لديهم تغيير في حالتهم االقتصادية خالل فترة االسناد الزمني.
 .4التعرف على المهن واألعمال التي يخلقها سوق العمل.
 . 0التعرف على الترثيب المهني والنشاط االقتصادي والحالة العملية لألفراد الذين حدث لهم تغيير في حالتهم
االقتصادية.
المرجعية التاريخية:
نفذ المسح عام  1024بواقع جولتين نصف سنوية لكل واحدة منهما ( اي ثل ستة شهور ) .
المستخدمون والتطبيقات:
المستخدمون :الخبراء االقتصاديين والديموغرافيين واالجتماعيين ،والباحرين في المجاالت االقتصادية
والديموغرافية واالجتماعية ،في القطاعين العام والخاص و الجهات الدولية واإلقليمية
التطبيقات :عمليات التخطيط االقتصادي واالجتماعي ورسم سياسات سوق العمل.
المصدر
تجمع البيانات من خالل مسح نصف سنوي ينفذ على مرحلتين
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
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واالجتماعية واالقتصادية لألفراد الذين حدث لديهم تغيير في حالتهم االقتصادية في سوق العمل (غيروا مهنتهم
 /عملهم أو حصلوا على عمل جديد او أنهم ترثوا العمل لسبب أو آلخر).

 3-1المتغيرات( :ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)
وتشمل ما يلي :
 البيانات التعريفية لكل فرد البيانات الديموغرافية البيانات التعليمية البيانات االقتصادية حجم االفراد الذين (غيروا/ترثوا/او حصلوا) على عمل. 4-1التصنيفات :
الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات المتعلقة بصافي فرص العمل المستحدثة حسب الخصائص الديموغرافية
واالجتماعية واالقتصادية.
 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية
نفذت الدراسة خالل اشهر السنه ثاملة من (1024 ) 21/02 – 2/2
 2-2تاريخ النشر:
الجولة االولى  / 1024تاريخ النشر 1020/4/10
الجولة الرانية  / 1024تاريخ النشر 1020/9/10
 3-2االلتزام بالنشر
يتم النشر مباشرة فوراإلنتهاء من عمليات التجهيز المكتبي لكل جولة
 4-2التكرار:
ثل ستة شهور (نصف سنوي)
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح)
تتوفر سلسلة زمنية 1024-1002
 -3مستوى الدقة
 1-3الدقة الكلية
عالية جدا
 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
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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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