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 عامة لمحة

، إلنتاج قاعدة لمسوح االحصائية المستهدفة لالسرجزء من برنامج اأبوظبي هو  إمارة مسح القوى العاملة في إن  

قاليمها الثالث. كما ويقوم المسح بإيجاد حجم القوى العاملة الذي يرتبط بتطوير أإلمارة أبوظبي ولكل من  دقيقة بيانات

 الخطط االستراتيجية إلمارة أبوظبي، توظيف الموارد البشرية، وتحقيق تطور متسارع ومتقدم.

التطور المستمر في اقتصاد اإلمارة مع  المتطلبات حكومة أبوظبي وتماشي   ويأتي الطلب على هذه المعلومات استجابة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .2030لما ورد في رؤية أبوظبي  وتحقيقا  

 

 خلفية عامة

، إضافة قاليمهاأبوظبي وأفي امارة وتوزيعها ضمن إطار العمل على توفير معلومات ومؤشرات عن حجم القوى العاملة 

خصائص السكان النشطين من مشتغلين ومتعطلين، بدأ مركز اإلحصاء أبو ظبي بتنفيذ مسح القوى العاملة لى إ

 ، ضمن المرتكزات المنهجية التالية: 2020ولغاية  2012السنوي منذ 

  المسح على الحصول على مؤشرات سنوية تعكس واقع القوى العاملة وسوق العمل. هداف أركزت 

 جراء المسح شهر نوفمبر من كل عام. ة سنوية، تم خاللها تحديد الفترة الزمنية إلتنفيذ المسح ضمن دوري 

 ( استخدام أسلوب المقابالت الشخصيةFace to Face .لوحدات العينة في جمع بيانات المسح ) 

  تدوير ألجزاء جراء إاستخدام تصميم المعاينة العشوائية الطبقية العنقودية المسحوبة على مرحلتين، دون

 أسرة. 4000العينة. بمتوسط حجم عينة سنوي يتراوح حول 

  أصبحت الفئة  2013، ومنذ  (سنة 64-15السكان ضمن الفئة العمرية ) 2012استهدف المسح خالل عام

 + سنة فأكثر(.15المستهدفة في المسح هي السكان )

 

بوظبي أ -، اتجه مركز اإلحصاء2021من  ا  رلمتطلبات تطوير مسح القوى العاملة ليكون بدورية ربع سنوية اعتبا استجابة  

سلوب تدوير العينة وجمع البيانات. والبنود الالحقة أتطوير بنود المنهجية، والمتعلقة بدورية المسح وأهدافه، ولى إ

 تبين تفاصيل ذلك. 

 

 األهداف

  .تقديم تقديرات ربع سنوية للقوى العاملة في اإلمارة ومناطقها الثالث 

  ،بدقة عالية. السنوي وربع السنويالتغيير وتقدير معدالت المشاركة والبطالة للسكان المقيمين حالي ا 

 البيانات و المؤشرات الخاصة بحجم و توزيع القوى العاملة في إمارة أبوظبي حسب الخصائص  توفير

 المتعلقة بها. بما في ذلك البيانات الوصفية الديموغرافية واألسرية واالجتماعية واالقتصادية

  تحديد خصائص المشتغلين والمتعطلين عن العمل.   

 تحديد الوسائل المستخدمة من قبل المتعطلين في البحث عن عمل.  

 التعرف على األسباب التي حالت دون بحث بعض األفراد عن العمل. 
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 المجتمع المستهدف وإطار العينة

ظبي أبومارة إيستهدف مسح القوى العاملة شريحة السكان في سن العمل بإمارة أبوظبي، والذين يقيمون في 

 سنة فأكثر. 15بصفة معتادة والبالغين من العمر 

 يشمل مجتمع المسح الفئات التالية: و
 

 :السكان المقيمون في الوحدات السكنية الخاصة 

 أسر خاصة مواطنة  .1

 أسر خاصة غير مواطنة .2

 أسر جماعية/ مشتركة  .3

  السكان المقيمون في معسكرات العمال 

 معسكرات عمال مقيدة الدخول، على سبيل المثال أدنوك .1

 معسكرات عمال عامة .2

 

 المستبعدون من المجتمع المستهدف

 تستبعد الفئات التالية من المجتمع المستهدف للمسح: 

  أي الزوار  –أشهر أو أكثر  6أشهر، وال ينوون اإلقامة لمدة  6زوار إمارة أبوظبي الذين أقاموا فيها لمدة أقل من

 مارة.غير المقيمين بصفة معتادة في اإل

  نزالء المؤسسات مثل المستشفيات، ومؤسسات الطب النفسي، ودور المسنين، ودور األيتام، وغيرها من

 .المؤسسات المماثلة

 )الدبلوماسيون )أعضاء الهيئات الدبلوماسية. 

 

 تغطية المسح

أبوظبي: إقليم أبوظبي وإقليم العين وإقليم الظفرة. مارة إفي  ةيغطي المسح على المستوى الجغرافي األقاليم الثالث

سر التالية: )األسر الخاصة المواطنة، واألسر الخاصة غير المواطنة، واألسر ويستهدف السكان ضمن المقيمين ضمن األ

 الجماعية/المشتركة ومعسكرات العمال(.

 

 

 العينة إطار

 2011سر سر الخاصة والجماعية: يعتمد على نتائج بيانات التعداد العام للسكان والمسكن واألإطار األ ،

 عمليات التحديث السنوية وبشكل جزئي ومنتظم. متضمنا  

 طار المعسكرات العمالية: يعتمد على بيانات المناطق االقتصادية العليا إZonecorp 2020 بوظبيأ في إقليم ،

 وتحديثاته في إقليم العين والظفرة. 2011إطار التعداد العام للسكان والمساكن وعلى 
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 تصميم العينة

 :سر الخاصة والجماعيةعينة األ

وفقا  لألهداف التفصيلية المحددة لهذا المسح، تم تصميم واختيار عينة األسرة مع األخذ بعين االعتبار تغطية المؤشرات 

 :المستويات التاليةالرئيسية للمسح على 

 

 المستويات الرئيسية

 اإلمارة ككل 

 )اإلقليم )أبوظبي والعين والظفرة 

 الجنسية: مواطن / غير مواطن 

 النوع: ذكر/ أنثى 

فقد قسمت  ،صممت عينة مسح القوى العاملة لتشكل عينة ممثلة على مستوى األقاليم الثالث إلمارة أبوظبي. ولذا

تم تقسيم هذه ومارة في طبقة مستقلة. يمثل كل إقليم من أقاليم اإلن أالطبقات الجغرافية للمسح بصورة تضمن 

سر المواطنة في كل من وحدات المعاينة األولية لتراتبية واضحة مبنية على أساس نسبة األ الطبقات بدورها وفقا  

  :على النحو التالي

  24.9- 0المواطنة : نسبة األسر 1الطبقة٪ 

  49.9-٪ 25: نسبة األسر المواطنة 2الطبقة٪ 

  74.9-٪ 50: نسبة األسر المواطنة 3الطبقة٪ 

 فأكثر75: نسبة األسر المواطنة 4الطبقة ٪ 

 

اختيار عينة األسر على مرحلتين، في المرحلة األولى تم اختيار عينة تتكون من وحدات معاينة أولية )مناطق العد(  تم

يتم  ،بية تسمح بأولوية ظهور وحدات المعاينة األولية ذات الحجم الكبير في العينة.  وفي المرحلة الثانيةبصورة نس

في كل من وحدات المعاينة األولية. ولذلك فقد صممت عينة المسح  ةأسر 14اختيار عينة عشوائية منتظمة تتكون من 

 .لتمثل عينة طبقية عنقودية من مرحلتين

 

 :معسكرات العمال عينة

عينة معسكرات العمال لتشكل عينة ممثلة لمعسكرات العمال على مستوى األقاليم الثالث إلمارة أبوظبي.  صممت

لحجمها. ففي إقليم أبوظبي تم التقسيم على النحو  فقد صنفت معسكرات العمال في كل إقليم لطبقات وفقا   ،ولذا

 :التالي

 عامل 350ن األولى: عدد العمال أقل م الطبقة 

 عامل 799- 350الثانية: عدد العمال بين  الطبقة 

 عامل 800الثالثة: عدد العمال أكبر من  الطبقة 

 :تاليالسحب عينة إقليم أبوظبي ك تم

حسب عدد المنشآت في كل مدينة عمالية. ومن ثم سحب عينة من  Zonecorp اختيار المدن العمالية من بيانات تم

ا إلجمالي عدد العمال في وحدة المعاينة األولية )معسكر(. ا مع الحجم المطلوب وفق  تناسبي  وحدات المعاينة األولية 

  .عامل 15عينة عشوائية من  روفي كل من وحدات المعاينة األولية المختارة تم اختيا

 :إلقليمي العين والظفرة تم تقسيم الطبقات على النحو التالي بالنسبة

 عامل 400ل من األولى: عدد العمال أق الطبقة 

 عامل 1500- 400الثانية: عدد العمال بين  الطبقة 

 عامل 1500الثالثة: عدد العمال أكبر من  الطبقة 
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مع الحجم المطلوب في كل طبقة والذي  كل طبقة من طبقات تم اختيار عينة من وحدات المعاينة األولية تناسبيا   وفي

إلجمالي عدد العمال في وحدة المعاينة األولية )معسكر(. وفي كل من وحدات المعاينة األولية المختارة  يحدد وفقا  

 .عينة المسح لتمثل عينة طبقية عنقودية من مرحلتين ممتعامل. ولذلك فقد ص 15تم اختيار عينة عشوائية من 

 

 حجم العينة

 سر الخاصة والجماعية عينة األ

على دراسة أخطاء المعاينة الناتجة عن مسح القوى العاملة  القوى العاملة الربعي بناء  حدد حجم عينة المسح 

تعديل حجم العينة على مستوى األقاليم بغرض الحصول على تقديرات دقيقة بشكل ربعي.  تم  . وللسنوات السابقة

تم توزيع هذه العينة وأسرة.  14يتضمن العنقود الواحد  عنقود، حيث 296أسرة بواقع  4144فقد بلغ حجم العينة الكلي 

 في كل مكررة. سرة أ( 1036عنقود )أي  74بواقع  Replicatesعلى أربعة مكررات 

 

كإطار لمعاينة مسح القوى العاملة الربعي تتضمن العينة الرئيسية ما  Master sampleتم استخدام العينة الرئيسية 

 4ستخدامها لسحب عينة المسح الربعي. في الربع األول يتم سحب عينة مكونة من مجموعه ثمانية مكررات يتم ا

في حين يتم سحب  ،مكررات( 3% من عينة الربع السابق )أي 75مكررات، وفي الربع التالي يتم تدوير ما نسبته 

 رباع.عينة المكررة جديدة من العينة الرئيسية، وهكذا لبقية األ

 

 أسرة حسب األقاليم كما في الجدول التالي: 4144 توزيع حجم العينة لكل ربع

 عدد األسر الكلي مناطق العد الكلي اإلقليم

 1848 132 أبوظبي

 1344 96 العين

 952 68 الظفرة

 4144 296 اإلمارة

 

 

 حجم عينة معسكرات العمال

 ، موزعة على األقاليم كالتالي:معسكرا   90بلغ حجم عينة معسكرات العمال  

 عدد األسر الكلي مناطق العد الكلي اإلقليم

 960 64 أبوظبي

 135 9 العين

 255 17 الظفرة

 1350 90 المجموع
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 سحب العينة

   سر على مرحلتين:تم سحب عينة األي

 يتم سحب وحدة معاينة أولية بأسلوب المعاينة العشوائية المتناسبة مع الحجم وذلك يعطي  ،المرحلة األولى

 بالظهور في العينة مما يرفع من الكفاءة والجودة. فرصة أكبر لمناطق العد ذات عدد األسر الكبير نسبيا  

 سر في وحدة المعاينة األولية التي تم اختيارها في المرحلة األولى بأسلوب يتم سحب األ ،المرحلة الثانية

، يضمن انتشار توزيع عينة األسر المختارة في وحدة المعاينة Systematicالمعاينة العشوائية المنتظمة 

 األولية.

لمتناسبة مع الحجم، ا عينة معسكرات العمال، فقد تم سحبها من ضمن الطبقات في اإلطار وفق أسلوب العينة اأم  

 .حيث يعبر عدد العمال المقيمن في المعسكر الواحد عن حجم ذلك المعسكر

 

 تدوير العينة

عملية تدوير لجزء من العينة بحيث يتم تكرار جراء إرباع المختلفة، البد من بهدف ضمان اتساق نتائج المسوح خالل األ

ضمن منهجية هذا المسح تقسيم ويتم استيفاء بيانات هذا الجزء وبالمقابل سحب عينة جديدة للجزء المستبعد. 

% من العينة، 75منها أي ما نسبته  3زيارة  إعادة وأأربع مكررات بحيث يتم بشكل ربعي تدوير لى إعينة المسح 

 رباع خالل العام. %. وذلك بأسلوب التناوب بين األ25ة جديدة بنسبة وسحب عينة لمكرر

 

 منهجية جمع البيانات

سرة األساسية )نوع يتم جمع بيانات مسح القوى العاملة على مرحلتين المرحلة األولى: يتم استيفاء بيانات األ

الميدانية واجراء المقابلة الشخصية لألسرة لكتروني( من خالل الزيارة ، رقم الهاتف، البريد اإلسرةاألسرة، اسم رب األ

سرة أو الشخص البالغ اجراء المقابلة الهاتفية األولى بين الباحث ورب األ لوجه(. وفي المرحلة الثانية: تم   )وجها  

الذي ال يجب أن يكون أحد الخدم الستيفاء بيانات صفحة الغالف، إلى جانب تحديد النمط المفضل لجمع  –المسؤول 

لكتروني إرابط رسال إسر باستيفاء بياناتها إما من خالل المقابلة الهاتفية أو من خالل سرة حيث تقوم األبيانات األباقي 

 .لالستمارة يقوم المستجيب بتعبئة البيانات مباشره على الرابط

 

 

 

 

 

 

 

 

المقابلة الشخصية 
لألسرة و يتم فيها 
استيفاء بيانات 
األسرة األساسية 

اسم رب األسرة، )
رقم الهاتف، البريد 

(االلكتروني

المقابلة الهاتفية 
(تعبئة االستمارة)

التدقيق
رفع بيانات األسرة 
في قاعدة البيانات



 

 

 

 

 

   

8   

 أسلوب جمع البيانات

الجهاز و ألي بها باستخدام جهاز الحاسب اآل سرة المحددة في العينة، وجمع البيانات الخاصةيتم التواصل مع األ

 اللوحي وفق أحد الطرق التالية: 

 

 لوجه(: المقابلة الشخصية )وجها  

ساسية عن طريق المقابلة الشخصية من خالل الزيارات الميدانية إلى وحدة المعاينة ويتم جمع يتم جمع البيانات األ

 االيباد.بيانات االستبيان بواسطة المستجيب باستخدام 

 

 المقابلة الهاتفية: 

يتم جمع البيانات من خالل االتصال الهاتفي إلى وحدة المعاينة ويتم جمع بيانات االستبيان بواسطة المستجيب، 

لالستمارة الورقية المستخدمة في مسح  لكترونية على أجهزة االيباد وفقا  حيث صمم التطبيق الخاص باالستمارة اإل

. تم اختبار التطبيق للتحقق من SCADمن قبل فريق الدعم التقني  والتي تم تطويرها داخليا   2021القوى العاملة 

 إنجازه للمهام المطلوبة.

 

 لكتروني:عبر الرابط اإل

بمجرد أن يقوم الباحث و كترونية لألسرة.ارسال رابط االستمارة اإلل حيث يتمجمع البيانات عبر الرابط اإللكتروني، 

سرة لالستمارة من خالل الميداني بإرسال رابط االستمارة االلكترونية، تبدأ عملية المتابعة والتأكد من وصول األ

سرة إذا توجب األمر. وتستمر عملية المتابعة بصورة دورية للتذكير وتقديم الدعم الالزم من بداية مع األ التواصل هاتفيا  

فتح الرابط حتى االنتهاء من تعبئة االستمارة. بعد ذلك يقوم الباحث الميداني بمراجعة االستمارة للتأكد من صحة 

ول بمراجعة االستمارة وتحويلها مر. بعد ذلك يقوم الباحث الميداني األسرة إذا تطلب األجميع البنود والتواصل مع األ

 مدقق البيانات للموافقة النهائية.لى إ

بيق إجراءات التحقق فور ا عند إدخال البيانات، مما يقلل من نطاق عمليات التدقيق والتحرير التي تتم بعد االنتهاء تم تط

 من المقابالت وتقليل الوقت الذي تستغرقه معالجة البيانات بعد التجميع.

 

 جمع بيانات معسكرات العمال 

لطريقة األكثر مالءمة لجمع البيانات. وتشمل األساليب تم تطوير منهجية مرنة للسماح لمنظمي المعسكر باختيار ا

 التالية:

 .المقابالت الفردية للعمال الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي في كل معسكر 

 .جمع البيانات من الشركة المنظمة للمعسكر، والتي ستقوم بمقابلة ممثل العمال الفرديين 
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 التصانيف واألدلة

 التصانيف المستخدمة قي المسح: 

 ( النشاط االقتصادي: التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصاديةISIC 4) 

 ( المهنة: تصنيف المهني الدوليISCO 2008) 

 ( التخصص: تصنيفات التعليم ومجاالت التعليم والتدريب حسبISCED 2015) 

 )الجنسية )رمز الدولة 

 بوظبيأمركز اإلحصاء  –اإلحصائية  دليل تنفيذ المسوح. 

  بوظبي أمركز اإلحصاء  –دليل تدقيق البيانات اإلحصائية 

  بوظبيأمركز اإلحصاء  –دليل المعاينة اإلحصائية. 

 

 تدقيق البيانات 

 :أنواع التدقيق

  أن يمكن استخدامها للتحقق من التغطية )جميع النماذج موجودة وليست مكررة( وإلثبات  -تدقيق الهيكل

كل حالة لديها العدد ونوع السجالت الصحيح. تضمن االختبارات التي تشكل تعديال  للهيكل أن االستمارة 

 مكتملة قبل البدء في تعديل التناسق.

  التحقق مما إذا كانت العالقات المتوقعة بين الردود صحيحة أو معروفة وما إذا  -تدقيق االتساق والصالحية

مسموح بها. وتشمل هذه الفحوصات االتساق بين العمر والحالة االجتماعية والعمر كانت اإلجابات منطقية / 

 الخ.… والتعليم

 التحقق مما إذا كانت البيانات تتوافق مع التوقعات بناء  على التحليل اإلحصائي )قواعد التدقيق  -لتوزيع ا

 والمطابقة من فريق المخرجات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






