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مقدمة: 
تشــكل معســكرات العمــال الــى جانــب االســر مراكــز تجمــع فئــات الســكان فــي امــارة ابوظبــي، هــذا ويشــكل 
ــة. ضمــن تعــداد الســكان  ــادة فــي هــذه المعســكرات نســبة ليســت بالقليل الســكان المقيميــن اقامــة معت
2011. تــم تصنيــف مســاكن العمــال ضمــن فئتيــن رئيســيتين االولــى: معســكرات العمــال وتشــكل هــذه 
الوحــدة جــزءا مــن الترتيبــات الســكنية التــي يكــون فيهــا صاحــب العمــل الــذي يعمــل لديــه العمــال مســؤوال 
عــن ادارة مرافــق الســكن واالشــراف عليــه، ويجــب ان يســكن فــي معســكر العمــال 30 فــردا علــى االقل وتشــمل 
معســكرات العمــال كال مــن الوحــدات المصنفــة كمعســكرات للعمــال، والمــدن الســكنية العماليــة ويمكــن ان 
توجــد الوحــدات فــي انــواع مختلفــة مــن المبانــي. امــا الفئــة الثانيــة فهــي مســاكن عمــال اخــرى وهــي مســاكن 
العمــال الصغيــرة التــي يقيــم فيهــا اقــل مــن 30 فــردا وتشــمل كذلــك مســاكن عمــال المــزارع التــي يقيــم فيهــا 
اقــل مــن 30 شــخصا وبــذات الوقــت يكــون ايضــا صاحــب العمــل الــذي يعمــل لديــه العمــال مســؤوال عــن ادارة 

مرافــق الســكن واالشــراف عليــه. 

يغطــي إطــار مســح دخــل وإنفــاق االســرة الســكان المقيمــن اقامــة معتــادة فــي امــارة ابوظبــي، والذيــن تكــون 
اقامتهــم ضمــن االســر بانواعهــا المختلفــة وهــي االســر الخاصــة )مواطنــة، غيــر مواطنــة(، االســر الجماعيــة 
باالضافــة الــى معســكرات العمــال بفئاتهــا المذكــورة اعــاله. بنــاء علــى مــا ســبق انقســمت وحــدات المعاينــة 
فــي مســح دخــل وأنفــاق االســرة، الــى وحــدات ســكنية يتــم اســتهداف اســر خاصــة او جماعيــة مقيمــة فيهــا 
وهــذه الوحــدات ادرجــت ضمــن إطــار احصائــي خــاص باالســر. امــا معســكرات العمــال فقــد ادرجــت ضمــن إطــار 
خــاص فيهــا واعتبــر الفــرد العامــل هــو وحــدة المعاينــة النهائيــة التــي ســيتم اختيارهــا الغــراض المســح. وبمــا 
ان الســكان المقيميــن فــي معســكرات العمــال هــم جــزء ال يتجــزء مــن المقيميــن فــي االمــارة فالبــد لهــذا 

المســح مــن ان يغطــي كافــة البيانــات الخاصــة بهــذه الفئــة.

يهــدف مســح دخــل وإنفــاق االســرة بشــكل كلــي الــى توفيــر قواعــد بيانــات خاصــة بالســكان المقيميــن، 
وخصائــص  واالســر،  المســاكن  خصائــص  الدخــل،  مصــادر  االســتهالكي،  باالنفــاق  البيانــات  هــذه  وتتعلــق 
الســكان. تســتخدم هــذه القواعــد فــي تحديــث ســلة الرقــم القياســي الســعار المســتهلك واوزانهــا النســبية، 
وفــي تقييــم مســتوى الفقــر فــي االمــارة، اضافــة الــى توفيــر البيانــات والمؤشــرات الالزمــة لحســابات الدخــل 

القومــي.

مــن منظــور احصائــي ان الســعي نحــو الحصــول علــى بيانــات ضمــن مســح احصائــي تتطلــب توفــر منهجيــة 
شــاملة وتفصيليــة تتضمــن كافــة تفاصيــل اســلوب وطريقــة تنفيــذ المســح. ســابقا تــم اعــداد واقــرار منهجيــة 
تتعلــق باالســر، فــي حيــن تتضمــن هــذه الوثيقــة منهجيــة مقترحــة لتنفيــذ مســح دخــل وإنفــاق االســرة ضمــن 
ــار عــدم توفــر اســتعراض مرجعــي ومصــادر حــول تطبيــق المســح علــى  ــن باالعتب معســكرات العمــال، اخذي

هــذه الفئــة مــن الســكان. بذلــك فــان هــذه المنهجيــة هــي منهجيــة خاصــة بمركــز االحصــاء – ابوظبــي.
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المجتمع المستهدف: 
ضمــن هــذه المنهجيــة ان الفئــة المســتهدفة هــي مجتمــع االفــراد المقيميــن اقامــة معتــادة ومــكان اقامتهــم 
2011. تتفــاوت  معســكرات العمــال او مســاكن العمــال االخــرى بحســب مــا ورد تعريفهــا فــي تعــداد الســكان 
معســكرات العمــال فــي احجامهــا فمنهــا يتضمــن عــدد عمــال يفــوق العشــرة االف ومنهــا يتضمــن 3 او أربــع عمــال. 
كمــا ويتوقــع ان يتفــاوت االفــراد ضمــن المعســكر الواحــد مــن حيــث الخصائــص مثــل الجنســية والمهنــة والعمــر 
وغيــره. ونظــرا لهــذا التفــاوت فــي احجــام المعســكرات مــن جهــة وفــي خصائــص االفــراد المقيمــن فيهــا مــن جهــة 
اخــرى روعــي ان تكــون وحــدة العــد )اي الوحــدة التــي تســتوفى بياناتهــا( هــي الفــرد العامــل المقيــم فــي المعســكر.

التغطية الجغرافية للمسح: 
ان دراســة هــذه الفئــة مــن االفــراد تهــدف الــى توفيــر قواعــد بيانــات اقتصاديــة اجتماعيــة بحيــث تبنــى عليهــا 
مؤشــرات تكــون ممثلــة لالفــراد العامليــن المقيمــن فــي امــارة ابوظبــي. وبالتالــي بهــدف شــمول كافــة شــرائح 
هــذا المجتمــع فــي المســوح تســحب العينــة مــن االقاليــم الثالثــة امــا مســتوى التمثيــل االحصائــي للمؤشــرات 

ســيكون معنويــا علــى مســتوى االمــارة ككل وليــس علــى مســتوى اقاليــم. 

اسلوب المعاينة: 
تــم تصميــم عينــة هــذه الفئــة مــن الســكان ضمــن أســلوب المعاينــة الطبقيــة العنقوديــة المســحوبة علــى 

 Stratified Two Stage cluster Sample Design : المرحلتيــن

 فقــد تــم تقســيم معســكرات العمــال الــى عــدد مــن المجموعــات المســتقلة غيــر المتداخلــة تدعــى احصائيــا 
طبقــات وذلــك بحســب االقليــم وحجــم المعســكر )عــدد العمــال( اي ان قســمت معســكرات العمــال فــي اقليــم 
ابوظبــي الــى ثالثــة طبقــات صغيــر متوســط وكبيــر، وكذلــك الحــال بالنســبة ألقليــم المنطقــة الغربيــة، امــا 
اقليــم العيــن فقــد قســمت فيــه المعســكرات الــى فئتيــن صغيــرة ومتوســطة. لقــد تم مســح جميع معســكرات 

العمــال ذات الحجــم الكبيــر، امــا المتوســطة والصغيــرة فقــد ســحب مــن كل منهــا عينــة مــن المعســكرات.

قــدر حجــم العينــة ب 864 فــرد عامــل، وبهــدف ضمــن انتشــار توزيــع العينــة وبمــا يحقــق التصميــم اعــاله فقــد 
قســم هــذا الحجــم الــى عناقيــد بواقــع 12 فــرد عامــل فــي العنقــود الواحــد ، بذلــك يكــون عــدد العناقيــد 
الكلــي حوالــي 72 عنقــود. امــا توزيــع حجــم العينــة علــى الطبقــات فــكان تناســبيا بحســب حجــم العمالــة 
فــي معســكرات العمــال بــكل طبقــة. فــي المرحلــة االولــى مــن عمليــة الســحب تــم ســحب عينــة معســكرات 
العمــال مــن االطــار الــذي وفــره تعــداد الســكان ابوظبــي 2011. وفــق اســلوب المعاينــة المتناســبة مــع الحجــم 
PPS . وفــي المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة الســحب تــم ســحب عينــة عناقيــد االفــراد مــن المعســكر وفــق اســلوب 

 .Systematic Random Sample العينــة العشــوائية المنتظمــة

متغيرات المسح 
ان معظــم الخصائــص االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة التــي ســوف تــدرس علــى مســتوى االســر الخاصــة 
واالفــراد المقيمــن، ســيتم تناولهــا فــي التحليــل عنــد دراســة مجتمــع االفــراد العامليــن المقيمــن فــي معســكر 
العمــال ولكــن بصــورة مجتمــع مســتقل اســتقاللية تامــة عــن مجتمــع االســر الخاصــة. وعليــه إلان معظــم المتغيــرات 

التــي غطتهــا اســتمارة االســرة الخاصــة ســوف تغطــى فــي اســتمارة معســكرات العمــال، بحيــث تشــمل 



5

رة
س

اال
ق 

فا
وان

ل 
دخ

ح 
س

 م
ية

هج
من

20
19

متغيرات اجتماعية: 
خصائص الفرد العامل كالعمر والجنس والحالة االجتماعية والجنسية ...الخ. 	 

مصادر الدخل الجاري وملكية الفرد للسلع المعمرة المختلفة. 	 

قيم االنفاق على السلع 	 

استمارات المسح: 
تــم تصميــم اســتمارات خاصــة باالســر أعــدت الســتيفاء بيانــات الدخــل واالنفــاق وخصائــص االفــراد واالســر 
ــة واالجتماعيــة وتوجهــات االنفــاق ومصــادر  والمســاكن، نظــرا لالختــالف النســبي فــي الخصائــص االقتصادي

الدخــل. 

يشــكل الفــرد الواحــد فــي معســكر العمــال وحــدة عــد مســتقلة لهــا خصائــص اقتصاديــة واجتماعيــة 
وديموغرافيــة اضافــة الــى انمــاط إنفــاق اســتهالكي ومصــادر دخــل. فلالحاطــة بجميــع هــذه الخصائــص تــم 

تصميــم اســتمارة خاصــة شــاملة لــكل مــن: 

الخصائص الديموغرافية واالجتماعية للفرد. 	 

مصــادر الدخــل. يتضمــن هــذا الجــزء جميــع بنــود مصــادر الدخــل التــي تنطبــق علــى الفــرد فــي معســكر 	 
العمــال. 

اســتمارة االنفــاق. يتضمــن هــذا الجــزء البنــود المتعلقــة باالنفــاق علــى المجموعــات الفرعية لالنفاق وبشــكل 	 
مجاميــع بحيــث تســجل قيمــة االنفــاق عليهــا خــالل الشــهر وال تتضمــن كميــات. بذلــك فــان االســتمارة 
ســتكون اســتمارة مفتوحــة ال تحتــوي علــى اســماء ســلع غذائيــة وانمــا فقــط علــى اســماء مجموعــات فرعيــة 

مثال: 

الحبوب ومنتجاتها. 	·

اللحوم واالسماك وااللبان والبيض. 	·

الخضار والفواكه. 	·

البقوليات 	·

المالبس	·

االحذية	·

قيمة االيجار المدفوعة او التقديرية  مع تفاصيل الجهة التي تتحمل االيجار  وما النسبة التي تتحملها. 	·

الخدمات الصحية والعالجية .... الخ. 	·

مــن جانــب اخــر هنــاك بعــض المجموعــات تتضمــن ســلع تعتبــر اساســية وينفــق عليهــا العامــل بشــكل 	 
كبيــر نســبيا وتســتحق الدراســة والتحليــل مثــل  قيمــة الوجبــات الجاهــزة ، االنفــاق علــى االتصــاالت كأثمــان 

اجهــزة موبايــل واثمــان بطاقــات اتصــال وغيرهــا. 
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التغطية الزمنية للمسح
ــات لجميــع اشــهر  ضمــن اطــار االســر الخاصــة، ان منهجيــة هــذا المســح تقتضــي تغطيــة عمليــة جمــع البيان
الســنة وذلــك لالحاطــة بموســمية االنفــاق اذ ان هنــاك ســلع وبنــود اســتهالكية يتــم االنفــاق عليهــا فــي اوقــات 

او اشــهر او مناســبات معينــة فــي الســنة. 

امــا بالنســبة للعامليــن فــي معســكرات العمــال فليــس هنــاك معلومــات او خبــرة ســابقة بطبيعــة موســمية 
االنفــاق لهــذه الفئــة مــن الســكان. ولكــن بالتأكيــد يتأثــر انفاقهــا بالمواســم والمناســبات المختلفــة كشــهر 

رمضــان مثــال والعيــد. امــا علــى مســتوى شــهري فــال يعتقــد هنــاك موســمية ذات تأثيــر معنــوي. 

انطالقــا ممــا ســبق، ســوف يغطــي المســح جولتيــن خــالل ربعيــن مــن اربــاع ســنة المســح، اي مــا مقــداره ســتة 
شــهور ، بحيــث يكــون توزيعهمــا كمــا يلــي:

الجولة االولى: )تغطي الربع الثاني للمسح ضمن الفترة  ) إبريل – يونيو / 2019(. 

الجولة الثانية: )تغطي الربع الرابع للمسح ضمن الفترة ) اكتوبر – ديسمبر /2019(. 

دورية جمع البيانات: 
نظــرا للظــروف الخاصــة بهــذه الفئــة مــن الســكان والمتعلقــة باوقــات العمــل لديهــا، ونظــرا لتركــز االنفــاق 
مــن قبــل تلــك الفئــة مــن االفــراد علــى جوانــب معينــة مــن الســلع والخدمــات ، فالبــد ان يكــون برنامــج ودوريــة 
زيــارات معســكرات العمــال يختلــف عــن برنامــج زيــارات االســر الخاصــة. بنــاء علــى مــا ســبق تكــون دوريــة 

الزيــارات علــى النحــو التالــي: 

يبلــغ اجمالــي حجــم العينــة 936 فــرد يتــم توزيعهــم علــى عناقيــد بواقــع 12 فــرد فــي العنقــود الواحــد اي 
بمــا مجموعــه 78 عنقــود. تــوزع هــذه العناقيــد علــى 6 أشــهر لتغطــي ربعيــن اي بمــا معدلــه 13 عنقــود كل 

شــهر.  

 ان الهدايــا العينيــة التــي يقــوم العامــل بشــرائها وتحويلهــا الــى افــراد داخــل أو خــارج االمــارة، ســيتم ادراجهــا 	 
ضمــن جــزء خــاص مــن االســتمارة يتضمــن قيمــة اجمالــي هــذه الهدايــا التــي تــم شــرائها وتحويلهــا او فــي نيــة 

التحويــل خــالل الفتــرة القادمــة. 

نظــرا لعــدم اقامــة الفــرد فــي مســكن خــاص او وحــدة ســكنية خاصــة وعــدم خضوعــه الســرة خاصــة او جماعيــة 	 
فــال تســتوفى لــه بيانــات خصائــص المســكن واالســرة. وليــس مــن اهــداف المســح هنــا دراســة خصائــص 

المســكن لهــذه الفئــة. 
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برنامج العمل الميداني:
نظــرا لمحدوديــة الخبــرة الســابقة فــي اســتهداف االفــراد المقيمين في معســكرات العمال، بالتاكيد ســيكون 

الشــهر االول هــو بمثابــة تجربــة قبليــة لالشــهر القادمــة، اذ مــن خــالل العمــل بــه ســيتم تقدير: 

متوسط المدة الزمنية المطلوبة الستيفاء بيانات الفرد الواحد.	 

عدد الباحثين المتوقع والمطلوب الستيفاء بيانات العنقود الواحد من العمال. 	 

عدد االيام المطلوبة لتغطية الحصة الشهرية والبالغة 12 عنقود. 	 

على ضوء المؤشرات اعاله يتم التخطيط لمستقبل العمل الميداني خالل االشهر الباقية. 

عدم االستجابة: 
نظــرا لظــروف مختلفــة فــان وحــدات العينــة قــد تكــون عرضــة لعــدم االســتجابة او الرفــض ســواءا فــي بدايــة 

المســح اي منــذ الزيــارة االولــى او خــالل ايــام الشــهر المختلفــة، بهــذا الصــدد ال بــد مــن التأكــد ممــا يلــي: 

ان معســكر العمــال وقبــل اجــراءات ســحب عينــة االفــراد منــه قــد تــم تحديــث بيانــات االفــراد المتعلقــة 	 
باســماء وجنســيات المقيميــن فيــه. 

ان معســكر العمــال ســيكون متوافــر وموجــود وان االفــراد المختاريــن فــي العينــة ســيكون مــكان 	 
اقامتهــم المعتــاد لجميــع ايــام الشــهر القادمــة ضمــن هــذا المعســكر. 

لظــروف معينــة، إذا كان هنــاك عــدم اســتجابة مــن قبــل أحــد افــراد العينــة فــي المســح منــذ لحظــة 	 
الزيــارة االولــى ســواءا كان الســبب هــو التغيــب او الرفــض او غيــره فيؤخــذ لــه بديــل مــن قائمــة العمــال 

المحدثــة وبأقــرب خصائــص تتعلــق بالجنســية.

سيتم زيارة المعسكر 3 مرات وفقا لالسلوب التالي:

الزيــارة االولــى: يتــم مــن خاللهــا تعريــف المعســكر بالمســح و أهميتــه و طلــب تحديــث لبيانــات االفــراد 	 
المقيميــن فــي المعســكر . 

الزيارة الثانية: يتم من خاللها استالم القائمة المحدثة و اختيار العمال قيد الدراسة. 	 

الزيــارة الثالثــة: إجــراء المقابــالت الشــخصية و اســتيفاء بيانــات المســح علــى ان يتــم تعبــأة اإلســتمارة مــن 	 
خــالل الزيــارة األخيــرة فقــط.
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