الفصل السابع – التشغيل

 .1استطالع الموارد البشرية
في عام  2012حدثت تغييرات جوهرية في استطالع الموارد البشرية ،والذي يجرى من قبل دائرة اإلحصاء المركزية،
ويش ّكل مصدرا لكل الجداول في هذا الفصل .كانت التغييرات الرئيسية :االنتقال من استطالع موارد بشرية ربع سنوي
إلى استطالع موارد بشرية شهري ،زيادة العيّنات الشهرية بشكل كبير ،توسيع التوزيع الجغرافي واستخدام طرق إحصائية
متقدمة .باإلضافة إلى ذلك تم تغيير تعريفات خصائص القوى العاملة ،من قوى عاملة مدنية فقط إلى عموم القوى العاملة،
بما في ذلك أولئك الذين هم في الخدمة العسكرية اإللزامية أو الدائمة.
في أعقاب االنتقال إلى االستطالع الشهري وتغيير تعريفات القوى العاملة نشأ "كسر" في السلسلة اإلحصائية وحدثت
تغييرات في مؤشرات العمل بالمقارنة مع ما كان في الماضي .ولذلك ال تمكن مقارنة بيانات عام  2012فما بعده ببيانات
السنوات السابقة.
ل لتوسع حول استطالع الموارد البشرية والتغييرات التي جرت عليه طالعوا :دائرة اإلحصاء المركزية ،استطالعات
الموارد البشرية ،االنتقال إلى استطالع موارد بشرية شهري  -أسئلة وأجوبة ()Int.

المجموعة السكانية  -تشمل المجموعة السكانية التي يستهدفها االستطالع السكان الدائمين في دولة إسرائيل في ّ
سن 15
فما فوق.
المشاركون في القوى العاملة  -من أعمارهم  15فما فوق م ّمن كانوا "عاملين" أو "غير عاملين" في "األسبوع المح ّدِّد"،
وفقا للتعريفات التالية:
العاملون  -أشخاص عملوا في األسبوع المح ّدِّد بعم ٍل ما ،على األقل لساعة واحدة ،مقابل أجر ،ربح أو مقابل آخر ،أفراد
األسرة الذين عملوا مجانا في نشاط تجاري تابع لألسرة ،أشخاص مكثوا في مؤسسات والتي عملوا  15ساعة وأكثر في
األسبوع واألشخاص الذين تغيّبوا مؤقّتا عن عملهم االعتيادي.
عاطلون عن العمل  -األشخاص الذين لم يعملوا أبدا في األسبوع المح ّدِّد وبحثوا عن عمل بشكل فاعل في األسابيع األربعة
رض عليهم عمل مالئم ("متاحون للعمل").
التي سبقته ،وكانوا قادرين على البدء بالعمل في األسبوع المح ّدِّد ،لو ع َ
غير المشاركين في القوى العاملة َ -من أعمارهم  15فما فوق م ّمن لم يكونوا "عاملين" أو "غير عاملين" في "األسبوع
المتطوعين ،غير القادرين على العمل ،األشخاص الذين
المح ّدِّد" :تشمل هذه المجموعة ربّات البيوت ،التالميذ ،المسنّين،
ّ

يعتاشون على المعاش التقاعدي وما شابه ،م ّمن لم يعملوا ولو ساعة واحدة في األسبوع المح ّدِّد .وتشمل هذه المجموعة
أيضًا األشخاص الذين يمكثون في مؤسسات والذين عملوا أق ّل من  15ساعة في األسبوع المح ّدِّد.
األسبوع المح ّدِّد  -األسبوع الذي ينتهي بالسبت الذي يسبق مجيء مجري االستطالع إلى األسرة المعيشية.
ّ
سن العمل األساسي َ -من تتراوح أعمارهم بين  . 64-25حدث تغيير في هذا الكتاب السنوي عن السنوات السابقة في
سن العمل األساسي .في الكتب اإلحصائية السابقة تم تعريف ّ
ّ
سن العمل األساسي بين .54-25
الفرع االقتصادي – الفرع الذي ينتمي إليه المصنع أو المؤسسة التي عمل بها العامل .البيانات المقدمة وفقا للفرع
االقتصادي هي وفقا لتصنيف موح ّد للفروع االقتصادية منذ عام .2011
للتفصيل انظروا :دائرة اإلحصاء المركزية ،التصنيف الموحّد لفروع االقتصاد  ،2011بيان تقني رقم .2012 ،80
المهنة  -يشير إلى العمل الذي يقوم به العامل في مكان عمله ،بغض النظر عن المهنة التي تعلّمها ،إذا لم يكن يعمل بها.
البيانات المقدّمة وفقا للمهنة ،هي وفقا لتصنيف المهن لعام .2011
للتفصيل انظروا :دائرة اإلحصاء المركزية ،التصنيف الموحّد للمِّ َهن  ،2011دائرة اإلحصاء المركزية.2014 ،
)....الشهادة (اللقب) األعلى  -أعلى شهادة حصل عليها الشخص خالل دراسته في المدارس أو في األطر التعليمية التي
تمنح الشهادات الرسمية (ال يشمل شهادة إنهاء دورة ،شهادة إنهاء استكمال تدريب وما شابه).
نوع آخِّ ر مدرسة  -نوع المدرسة األخيرة التي تعلّم فيها الشخص أو يتعلّم ،حتى لو لم يستكمل تعليمه.
المدرسة الثانوية  -يشمل المدارس الثانوية النظرية ،المهنية ،الزراعية والمدارس الدينية (يشيفا) الثانوية.
المتنوعة ،تشمل المدرسة الدينية "الكبيرة"،
المدرسة الدينية (يشيفا)  -مؤسسة ما بعد ثانوية لتعليم التوراة ومجاالتها
ّ
المدرسة الدينية العالية والمدرسة الدينية التمهيدية للخدمة العسكرية .ال يشمل المدرسة الدينية الثانوية.
كلية تدريب معلمين ومعلمين روضة أطفال  -مدرسة لتدريب المعلّمين ومعلّمات الروضات ،في مسار ليس معدّا للقب
أكاديمي.
المدرسة ما بعد الثانوية  -دراسات للحصول على شهادة (وليس للحصول على لقب أكاديمي) والتي تمنح في مؤسسة بعد
ثانوية معترف بها ،بما في ذلك طالب الثالث عشر والرابع عشر في التعليم ما بعد الثانوي التكنولوجي.
طابع الهوية الدينية  -بد ًءا من العام  2014أضيف سؤال الستطالع الموارد البشرية حول نمط حياة األسرة المعيشية من
الناحية الدينية .ع ّرف طابع الهوية الدينية لألسر المعيشية اليهودية وفقا للتعريف الذاتي باعتبارها واحدة من بين الخيارات
التالية :علماني ،محافظ ،متديّن ،متديّن جدّا ،حريدي أو مختلط .ع ّرف طابع الهوية الدينية لألسر المعيشية العربية وفقا
للتعريف الذاتي باعتبارها واحدة من بين الخيارات التالية :علماني ،محافظ ،متديّن ،متديّن جدّا أو مختلط .البيانات في
الجدول  7.5تستند إلى هذا التعريف من استنطالع الموارد البشرية في دائرة اإلحصاء المركزية.
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