مقدمـــــــــة
 -1يرجع تاريخ بحوث القوى العاملة بالعينة في مصر إلى عاا  1591حياث ججرياأ جود دور فاي ناوفمبر
من ذلك العا  ،ث استمر تنفيذ البحث بعد ذلك في دورياأ متعاقبة بدورية ربع سنوية ومجمعة سنويا حتى
اآلن.
 -2واعتبارا من دور جكتوبر عاا  2002تا تواوير العماد التنفياذ لبحاث العمالاة بالعيناة بفةاافة عادد مان
األسئلة الكاشــفة التي تساعد في التحديد الدقيق لموقف العمد الخاص بكد فرد من جفاراد األسـاـر عيعماد
 ،متعود  ،خارج قو العمد  ...الخ ) .
 -3كان يت جمع البياناأ ربع سنويا خالد األسبوع الثانى مان الشا ر األود عان الموقاف فاى األسابوع األود ،
وبدايـــــة من دور يناير  2002ت تووير المن جية المستخدمة في جمع البيانااأ لتكاون جكثار تمثايال لواقاع
مجتمع الدراسة حيث ت تقسي العينة الخاصة بكد محافظة إلى خمسة ججزاء متساوية تقريبا ويت استيفاء كد
جزء من ا على حدى بدورية نصف ش رية وذلك وواد الثالثة جشا ر وتكاون الفتار المرجعياة فاي كاد مار
هي األسبوع السابق للزيار .
 -4تبلغ عينة البحث  24جلف جسر معيشية بواقع  21جلف جسر لكد ربع وهي عينة ممثلة للجم

ورية .

التعاريف المستخدمة
 القوى البشــــريةهي ذلك الجزء من السكان الذ يمكن جن يساه في النشاو اإلقتصــــــــــادى وألغراض هذا
البحث تشمد القوى البشرية جميع السكان عدا :
ج – صغــــــار السن ع األفراد جقـــــــــــــــد من  2سنواأ ).
ب – األفراد  29سنه فأكثر وال يعملون وال يرغبون في العمد.
جـ -األفراد العاجزين عن العمــــد عجــــــــــزاً كلـــــــياً.
وتصنف هذه الفئاأ الثالث من السكان بالسكان خارج القوى البشرية.

 األفراد داخد قو العمد :ه جميع األفراد الذين تبلغ جعماره ع  24 – 19سنة ) فأكثر سواء الذين يساهمون فعالً بمج اودات
ع المشاتغلون ) وكاذلك
الجسمانية جو العقلية في ج نشاو إقتصادى يتصد بفنتاج السلع جو الخــدماأ
الذين يقدرون على جداء مثاد هاـذا النشااو اإلقتصاادى ويرغباون فياه ويبحثاون عناه ولكناـ اليجدوناه ع
المتعولين ) .

وتنقس قو العمد إلى :

المشتغــــــــــلون
ه األفراد في سن ع  24 – 19سنة ) الذين يزاولون جعماال بأ

من األنشـــــــوة االقتصــــــادية

لبعض الوقأ ع على األقد ساعة واحده ) خالد فتر اإلسناد الزمني للبحث ع جسبوع )

المتعوــــــــلون
ه األفراد في سن  24- 19سنه الذين يقدرون على العمد ويرغبون فيـــــه ويبحثاون عناه ولكان
ال يجدونه خالد جسبوع البحث .

األفراد خارج قو العمد :
ه األفراد في سن ع 24 – 19سنة) والقادرون على العمـــــــد ولكن ال يرغـــــاـبون فياه وال يبحثاون
عنه جثناء جســــــــــــــبوع البحث.
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