مقدمـــــــــة
 -1يرجع تاريخ بحوث القوى العاملة بالعينة في مصر إلى عام  1591حيث أجريت أول دورة في نووفبرر مو
ذلك العام  ،ثم استبر تنفيذ الرحث بعد ذلك في دوريات متعاقرة بدورية ربع سنوية ومجبعة سنويا حتى اآلن.
 -2واعترووارا مو دورة أكتوووبر عووام  2002تووم تيوووير العبو التنفيووذ لرحووث العبالووة بالعينووة بعدووافة عوودد م و
األسئلة الكاشــفة التي تساعد في التحديد الدقيق لبوقف العب الخاص بك فرد م أفراد األسـوـرة ييعبو ،
متعي  ،خارج قوة العب  ...الخ ) .
 -3كان يتم جبع الريانوات ربوع سونويا خوألل األسوروا الموانى مو اللوعر األول عو البوقوف فوى األسوروا األول ،
وبدايـــــة م دورة يناير  2002توم تيووير البنعجيوة البسوتخدمة فوي جبوع الريانوات لتكوون أكمور تبمويأل لواقوع
مجتبع الدراسة حيث تم تقسيم ال عينة الخاصة بك محافظة إلى خبسة أجزاء متسواوية تقريروا ويوتم اسوتيفاء كو
جزء منعا على حدى بدورية نصف شعرية وذلك طوال المألثة أشعر وتكون الفترة البرجعية في ك مورة يوي
األسروا السابق للزيارة.
 -4ترلغ عينة الرحث  24ألف أسرة معيلية بواقع  21ألف أسرة لك ربع ويي عينة مبملة

للجبعورية .

التعاريف البستخدمة
 القوى الرلــــريةيي ذلك الجزء م السكان الذ يبك أن يسايم في النلاط اإلقتصــــــــــادى وألغراض يذا
الرحث تلب القوى الرلرية جبيع السكان عدا :
أ – صغــــــار الس ي األفراد أقـــــــــــــــ م  2سنوات ).
ب – األفراد  29سنه فأكمر وال يعبلون وال يرغرون في العب .
جـ -األفراد العاجزي ع العبــــ عجــــــــــزاً كلـــــــياً.
وتصنف يذه الفئات المألث م السكان بالسكان خارج القوى الرلرية.

 األفراد داخ قوة العب :يم جبيع األفراد الذي ترلغ أعباريم ي  24 – 19سونة ) فوأكمر سوواء الوذي يسوايبون فعوألً ببجعووداتعم
ي البلوتغلون ) وكوذلك
الجسبانية أو العقلية في أ نلواط إقتصوادى يتصو بعنتواج السولع أو الخـوـدمات
الووذي يقوودرون علووى أداء ممو يووـذا النلوواط اإلقتصووادى ويرغرووون فيووه ويرحمووون عنووه ولكنووـعم اليجدونووه ي
البتعيلي ) .

وتنقسم قوة العب إلى :

البلتغــــــــــلون
يم األفراد في س ي  24 – 19سنة ) الذي يزاولون أعباال بأ

م األنلـــــــية االقتصــــــادية

لرعض الوقت ي على األق ساعة واحده ) خألل فترة اإلسناد الزمني للرحث ي أسروا )

البتعيــــــــلون
يم األفراد في س  24- 19سنه الذي يقدرون على العب ويرغرون فيـــــه ويرحموون عنوه ولكونعم ال
يجدونه خألل أسروا الرحث .

األفراد خارج قوة العب :
يم األفراد فوي سو ي 24 – 19سونة) والقوادرون علوى العبــــــوـ ولكو ال يرغـــــوـرون فيوه وال يرحموون
عنه أثناء أســــــــــــــروا الرحث.

-2-

