סקר תעסוקת נשים
איסוף נתונים ומידע על נשים בשוק העבודה ,מעמד האישה ומסגרות לטיפול בילדים בגיל הרך.
הסקר נערך בקרב נשים בגילאים  20-45בכלל ואימהות לילדים עד גיל  4בפרט.
•

מתודולוגיה-מסמך מלא () PDF

מתודולוגיה מקוצרת  -סקר תעסוקת נשים ומסגרות לטיפול בילדים
אוכלוסיית הסקר
אוכלוסיית הסקר כללה נשים בגילאי  ,20-45להוציא קיבוצים ומושבים ונשים בשרות צבאי סדיר.
הנשים נמצאות במצבים תעסוקתיים שונים – נשים עובדות ,מובטלות ומחוץ לכוח העבודה .ניתן דגש
לנשים שהן אימהות לילדים בגיל הרך (עד גיל .)4

שיטת הדגימה
הדגימה התבצעה בשני שלבים :בשלב הראשון ,בוצעה דגימת שכבות (ערים) ,פרופורציונלי למספר
התושבים בכל עיר .בתוך כל עיר בוצעה דגימה אקראית של תושבים .בשלב השני ,הופק מדגם מייצג
של נשים בגילאים הרלוונטיים  -על בסיס אומניבוסים .בכל אומניבוס מדגם מייצג של האוכלוסייה
בישראל הכולל  500משקי בית.
נקבע שהמדגם יכלול כ 4,000 -נשים ,תוך הבטחת ייצוג מתאים של תת-קבוצות ייחודיות (עולות,
נשים חרדיות ,ערביות וכן ניתן ייצוג יתר לאמהות לילדים עד גיל  4בהשוואה לייצוגן באוכלוסייה).

הטיות וטעויות
הטיות הנובעות משיעור אי הענות (שיעור היענות עומד על  )30%נוטרלו באמצעות פנייה חוזרת עד
 5פעמים לכל מרואיינת .הסוקרות היו נשים בלבד ,דבר המפחית את שיעור ההטייה של המראיין (אי
אחידות במגדר המראיין).

איסוף הנתונים
כלי המחקר – שאלונים
השאלונים כללו שאלות בתחומים הבאים :טיפול בילדים ובמשק הבית ,תעסוקה ולימודים ,עמדות
והתנסויות ומשתני רקע .השאלון תורגם לערבית ורוסית.
•

משתנים עיקריים בשאלונים

נבנו  5שאלונים שיועדו לאוכלוסיות בקבוצות גיל שונות  20-25ו 26-45 -ולמעמד תעסוקתי שונה –
נשים מועסקות ,מחפשות עבודה ונשים שאינן בכח-העבודה ,כדלקמן:

•

שאלון קצר לאיתור האוכלוסייה הרלוונטית ,ולניתוב המרואיינת לשאלון המתאים

•

שאלון נשים עובדות בגילאי 26-45

•

שאלון נשים שמחפשות עבודה בגילאי 26-45

•

שאלון נשים שאינן עובדות ואינן מחפשות עבודה בגילאי 26-45

•

שאלון לנשים עובדות בגילאי 20-25

•

שאלון נשים בגילאי  20-25שאינן עובדות

פריטסט
נערך פריטסט שכלל  550ראיונות .לאור ממצאי הפריטסט ,נערכו מספר תיקונים בשאלון.

ראיונות
הסקר בוצע באמצעות ראיונות טלפוניים עם הנשים .ראיון ארך כ 15 -דקות .הראיונות התבססו על
שאלונים מובנים ,שמרבית השאלות בהם היו שאלות סגורות .הראיונות התבצעו ברובם המכריע
בשנת .2000

עיבוד הנתונים
•

הנתונים שנאספו עברו תהליכי בקרה ,הן בקרה איכותית והן בקרות לוגיות.

•

לצורך קבלת מדגם מייצג של סה"כ אוכלוסיית הנשים בישראל ,יש לבצע תיקוני דגימה ושקלולים.

