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تشغٌل خرٌجً كلٌات المجتمع
دراسة متابعة
 A-1تارٌخ المقابلـــة ----------------/--------------/-------------- :
 A-2وقت بدء المقابلة------------------------------- :
 A-3اسم الباحـــــــث--------------------------------------------------- :

الوحدة االولى  :مقدمة
"السالم علٌكم  /مرحبا ً إسمً  --------------------------------------وأنا أمثل شركة دجانً
لالستشارات/برنامج األردن األن الممول من البنك الدولً ووزارة التخطٌط ،حٌث تقوم حالٌا ً بإجراء
دراسة قصٌرة لمتابعة خرٌجً وخرٌجات كلٌات المجتمع الناجحٌن فً امتحان الشامل للدورة الصٌفٌة
 0202ومعرفة مدى تمكنهم من العثور على عمل والتقدم فً حٌاتهم بعد التخرج من الكلٌة أرغب
بطرح بعض األسئلة بموجب استبٌان حول وضعك االقتصادي والمهنً ،وكتشجٌع من البرنامج
للمشاركٌن والمشاركات فً الدراسة ،سٌتم إدخال أسماء المشاركٌن إلى السحب على جوائز نقدٌة قٌمة
كل منها ( )52دٌنار حٌث ٌتم السحب وبالقرعة بعد انتهاء الدراسة مباشرة أي فً بداٌة شهر ( )5ماٌو
.0200
إن تجاوبك معنا فً هذا االستبٌان ٌعتبر ذو أهمٌة قصوى ،حٌث تساهم المعلومات التً تقدمها فً فهم
وتحسٌن برامج دعم التشغٌل فً األردن
وبناء على القانون وآداب المهنة  ،فإن إجاباتك على األسئلة ستعامل بسرٌة تامة ولن ٌتم اإلفصاح عن
أسماء المشاركٌن تحت أي ظرف من الظروف وستبقى المعلومات الشخصٌة محفوظة ومتجمعة مع
إجابات اآلخرٌن وسٌتم عرض النتائج بعد التحلٌل بشكل ملخص بدون ذكر اسماء.
كما نود التذكٌر بأن إجاباتك لن تؤثر على شروط اختٌارك أو قبولك فً أي برنامج من برامج التدرٌب
والتشغٌل فً المستقبل.
وشكراً جزٌالً على اهتمامك وتعاونك معنا .سنبدأ األن بطرح االسئلة .
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هذا الجزء سٌتم تعبئته من قبل الباحث قبل البدء بالمقابلة -:
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اجابة المبحوث
A4

رقم الجلوس فً امتحان الشامل

A5

الرقم التعرٌفً لقسٌمة العمل /التدرٌب

A6

اسم الخرٌج ( بالعربً)

A7

اسم الخرٌج ( باإلنجلٌزي)

A8

العنوان

A9

المحافظة

 A10رقم ا لخلوي المستخدم للمقابلة(الطالبة)
 A11رقم الخلوي المدون فً السجل (الشركة)
 A12الرقم االرضً
 A13البرٌد االلكترونً

الوحدة الثانٌة المعلومات االساسٌة والتدرٌب:
B1

جنس الخرٌج
العمر بالسنوات

 .0ذكر
 .0أنثى
غٌر معروف  9998رفض االجابة 9999

c.1.
c.2.

B2

B3

ما هً حالتك االجتماعٌة ؟

B4

ما هو تارٌخ زواجك؟

B5

هل لدٌك أطفال؟

.0
.0
.3
.4

أعــــزب ← انتقل الى B8
مخطوب ← انتقل الى B7
متزوج
مطلق  /أرمل

c.3.

c.4.

العام |__|__|__|__| 
c.5.

اذكر الشهر اذا كان الزواج عام  0229أو ما بعد |__|__| 
 .0نعم
 .0ال
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c.6.
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B6

هل أنت حامل حالٌاً؟ (لإلناث فقط)

B7

ما هو التارٌخ الذي تخطط الزواج به ؟

B8

مع من تعٌش فً البٌت؟

 .0نعم
 .0ال

c.7.
c.8.

هل التحقت بأي برامج تدرٌب لتحسٌن
 B9مهارات العمل فً السنة السابقة؟
هل حصلت على هذا التدرٌب من برنامج
B10
األردن األن بواسطة مركز تطوٌر االعمال؟
 B11هل أكملت هذا البرنامج؟
 B12لماذا لم تكمل البرنامج التدرٌبً؟

كٌف تقٌّم مكونات البرنامج التدرٌبً؟

العام |__|__|__|__| 
ال ٌعرف 9998
اذكر الشهر إذا كان فً  0200أو |__|__| 0200
ال ٌعرف 9998
 .0الوالدٌن
 .0الزوج أو عائلة الزوج (الحما)
 .3لوحدي
 .4مع أفراد األسرة اآلخرٌن
 .5مع األصدقاء
 .0نعم
 .0ال ← انتقل الى الوحدة الثالثة
 .0نعم
 .0ال← انتقل الى B18
 .0نعم ← انتقل الى B13
 .0ال
 .0لم أشعر بأن المحتوى مفٌد
 .0التزامات ومسؤولٌات عائلٌة
 .3المرض
 .4أخرى (حدد)---------------
=3متوسط =4أقل من
 =0ممتاز =0جٌد
المتوسط =5ضعٌف  = 6لم أتلق تدرٌب فً هذا المجال
 = 7ال أذكر

•
• مهارات االتصال
• خدمة ورعاٌة الزبائن
• التفكٌر االٌجابً
• مهارات الكتابة لألعمال
• مهارات المقابلة
• مهارات العرض والتقدٌم
• اعداد السٌرة الذاتٌة CV

هل توصً بهذا البرنامج لخرٌج آخر من
 B14كلٌتك إذا توجب علٌه دفع 052دٌنار بمثابة
رسوم للبرنامج؟
ً
هل كنت مستعدا لدفع  052دٌنار كرسوم
B15
لحضور هذا البرنامج؟
ما الذي استفدته من البرنامج من بٌن االتً:
 • B16تعلمت مهارات فنٌة جدٌدة لم أكن أملكها من
قبل

c.10.

c.11.

c.12.
c.13.
c.14.

c.15.

بناء الفرٌق

B13

c.9.

c.16.
c.17.
c.18.
c.19.
c.20.
c.21.
c.22.

 .0نعم
 .0ال
 .0نعم
 .0ال
 = 0البرنامج أدى إلى ذلك
 = 0البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
 .0البرنامج أدى إلى ذلك
 .0البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
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c.23.

c.24.

c.25.
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•

تعلمت خطط جدٌدة للبحث عن عمل

•

ساعدنً على االتصال بأصحاب عمل

•

أعطانً الثقة للتقدم للمزٌد من الوظائف

.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0

هل التحقت بأي تدرٌب آخر لتحسٌن مهارات
B17
العمل غٌر برنامج مركز تطوٌر االعمال ؟

البرنامج أدى إلى ذلك
البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
البرنامج أدى إلى ذلك
البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
البرنامج أدى إلى ذلك
البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
نعم
ال← انتقل الى C1

c.26.
c.27.
c.28.
c.29.

االن أخبرنً عن أحدث تدرٌب شاركت به منذ شهر  0202/6لتحسٌن مهارات العمل والذي لم ٌموله برنامج "االردن االن"
B18

هل أكملت هذا البرنامج التدرٌبً؟

B19

متى ٌنتهً هذا البرنامج؟

B20

كٌف سمعت عن هذا البرنامج
التدرٌبً؟ (الوسٌلة الرئٌسٌة)

B21
B22

ماذا كان موضوع التدرٌب؟
كم ٌبلغ عدد ساعات التدرٌب اإلجمالً؟

B23

من الذي قام بتموٌل معظم رسوم هذا
البرنامج؟

 .0نعم
 .0ال ما ٌزال مستمراً  /منعقداً
 .3ال ،لقد تركته ← انتقل إلى B20

c.30.

c.31.

B24

B25

كم دفعت أنت أو أفراد أسرتك مقابل
هذا البرنامج التدرٌبً ؟

من هً الجهة التً نفذت التدرٌب؟

العام |__|__|__|__| 
ال ٌعرف 9998
اذكر الشهر إذا كان فً  0200أو |__|__| 0200
ال ٌعرف 9998
 .0مكتب التشغٌل
 .0الصحف
 .3االنترنت
 .4االصدقاء/االقارب/العائلة
 .5الكلٌة
 .6أخرى (حدد)
الموضوع
عدد الساعات
 .0أنا  /عائلتً
 .0صاحب العمل
 .3منظمة غٌر ربحٌة  /جمعٌة
 .4الكلٌة
 .5مؤسسة حكومٌة
 .6مؤسسة خاصة
 .7أخرى (حدد) ---------
دٌنار
.0
.0
.3
.4
.5
.6
.7
.8

صاحب العمل
منظمة غٌر حكومٌة  /جمعٌة
الكلٌة
مؤسسة حكومٌة
مؤسسة خاصة (معهد)
مدرب خصوصً
عبر االنترنت
أخرى (حدد) --------
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c.32.

c.33.

c.34.
c.35.
c.36.

c.37.

c.38.
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B26

على مقٌاس من  0إلى  02حٌث =0
مستاء جداً =5 ،محاٌد و = 02راضً
تماماً ،كٌف تقٌم رضاك عن هذا
البرنامج ؟
ما الذي استفدته من البرنامج من بٌن
اآلتً- :
• تعلمت مهارات فنٌة جدٌدة لم أكن
املكها من قبل

B27

•

تعلمت خطط جدٌدة للبحث عن عمل

•ساعدنً على االتصال بأصحاب عمل
• أعطانً الثقة للتقدم للمزٌد من
الوظائف

c.39.

 =0البرنامج أدى إلى ذلك
 =0البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
 .0البرنامج أدى إلى ذلك
 .0البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
 .0البرنامج أدى إلى ذلك
 .0البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
 .0البرنامج أدى إلى ذلك
 .0البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك
 .0البرنامج أدى إلى ذلك
 .0البرنامج لم ٌؤدي إلى ذلك

c.40.

c.41.
c.42.
c.43.

الوحدة الثالثة العمل :
 (1الوضع الحالً وتجربة القسٌمة
C1

هل حصلت على قسٌمة عمل لعرضها على
صاحب العمل؟

C2

هل استخدمت قسٌمة العمل الخاصة بك؟

C3
C4
C5

هل تعتقد بأن قسٌمة العمل قد ساعدتك فً
الحصول على الوظٌفة الحالٌة التً تعملٌن
بها؟
كم عدد األشهر التً استخدمت فٌها هذه
القسٌمة ؟
هل تتوقعٌن استمرارك فً العمل فً
وظٌفتك الحالٌة حتى بعد انتهاء صالحٌة
القسٌمة؟

C6

ما هً حالتك الوظٌفٌة حالٌا؟

C7

هل جربت استخدام قسٌمة العمل؟

C8

لماذا لم تجربً استخدام قسٌمة العمل
الخاصة بك؟

.0نعم
 .0ال ← انتقل إلى C11
 .0نعم
 .0ال ← انتقل إلى C6
 .0نعم
 .0ال

c.44.
c.45.
c.46.

c.47.

 .0نعم ← انتقل إلى C11
 .0ال ← انتقل إلى C11
.0
.0
.3
.4
.5

موظفة بدوام كامل ← انتقل إلى C10
موظفة بدوام جزئً← انتقل إلى C10
عاطلة عن العمل وابحث عن عمل بجد
عاطلة عن العمل ال أبحث عن عمل
خارج قوة العمل

.0
.0
.0
.0
.3
.4

نعم ← انتقل إلى C9
ال
لم اتقدم ألي وظائف
لم تتح لً الفرصة ألشرح لصاحب العمل حول القسٌمة
ال أفهم كٌف استخدم قسٌمة العمل
أخرى (حدد)

← انتقل إلى C12
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c.48.

c.49.

c.50.
c.51.
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C9

فً أخر وظٌفة تقدمت لها وحاولت استخدام
القسٌمة العمل ،لماذا تعتقد بانه لم ٌتم قبول
توظٌفك؟

C10

لماذا ال تستخدم القسٌمة حالٌاً؟

C11

ما هو وضعك الوظٌفً الحالً؟

.0صاحب العمل المحتمل لم تنطبق علٌه شروط القبول(مثل
عمل غٌر رسمً ،غٌر مرخص ،مؤسسة حكومٌة ال تستطٌع
استقبال الدعم)
 .0صاحب العمل المحتمل لم ٌرغب بالتعامل باإلجراءات
الورقٌة الخاصة بالقسٌمة
 .3صاحب العمل كان ٌبحث عن شخص آخر بمؤهالت تختلف
عن مؤهالتً
 .4ال أعرف كٌف أستخدم القسٌمة
 .5ال أعلم
 .6أخرى (حدد)

c.52.

← انتقل إلى C12
.0
.0
.3
.4
.5

صاحب العمل الذي أعمل لدٌه ٌعتبر غٌر رسمً وغٌر
مرخص ومخالف لشروط القبول
صاحب العمل الذي أعمل لدٌه ٌعتبر جهة حكومٌة ال
تستقبل دعم الرواتب
صاحب العمل الذي اعمل لدٌه ال ٌرٌد التعامل بإجراءات
القسٌمة
ال أعرف كٌف استخدم القسٌمة.
أخرى( حدد )

c.53.

← انتقل إلى C12
.0
.0
.3
.4
.5

موظف بدوام كامل
موظف بدوام جزئً
عاطل عن العمل وباحث عن عمل
عاطل عن العمل وغٌر باحث عن عمل
خارج قوة العمل

c.54.

 )2خبرة العمل
هل عملت مقابل دخل نقدي أو عٌنً خالل الشهر الماضً؟
( C12كموظف منتظم ،موظف مؤقت ،صاحب عمل ،تعمل
لحسابك الخاص أو كموظف لدى العائلة)؟
خالل الشهر الماضً ،ماذا كانت حرفتك /مهنتك األساسٌة؟
C13
(ممرضة ،معلمة)

 .0نعم
 .0ال ← انتقل إلى C30

c.55.

الوظٌفة الرئٌسٌة

c.56.
c.57.

 C14ما هو اسم صاحب العمل لمهنتك تلك؟

ٌعمل لحسابه الخاص 0000
 .0نعم
 .0ال

 C15هل هناك قرابة بٌنك وبٌن صاحب العمل؟
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c.58.
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.0
.0
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 C16كٌف علمت  /عثرت على هذه الوظٌفة؟

بواسطة صاحب العمل مباشرة
بواسطة العائلة
االصدقاء المعارف
خدمات التشغٌل فً الكلٌة
وكالة توظٌف خاصة
إعالنات الصحف والمجالت
االنترنت
أخرى (حدد)------

c.59.

هل ٌمكنك تزوٌدنا برقم هاتف وعنوان صاحب العمل؟
هاتـف :

 C17سوف تستعمل هذه المعلومات لسؤال صاحب العمل أسئلة
عامة حول توظٌف اإلناث ،ولٌس عنك شخصٌا ً أو ما تقوله
فً المقابلة
 C18فً الشهر الماضً كم بلغ دخلك من تلك الوظٌفة؟

c.60.
c.61.

العنوان:
دٌنار

الدخل :
عدد الساعات فً الٌوم:

خالل الشهر الماضً ،كم كانت فترة عملك فً تلك
C19
الوظٌفة؟

عدد األٌام فً الشهر:
شهر

c.65.

.0
.0
.0
.0
.0
.0

 C22هل أنت مسجل فً الضمان االجتماعً لتلك الوظٌفة؟
 C23هل لدٌك وظٌفة ثانوٌة باإلضافة لتلك الوظٌفة؟
C24

c.63.
c.64.

 C20كم شهراً عملت فً تلك الوظٌفة؟
 C21هل لدٌك عقد عمل رسمً لتلك الوظٌفة؟

نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال ← انتقل إلى C29

ماهً وظٌفتك الثانوٌة؟ (ممرضة ،معلمة)

c.66.
c.67.
c.68.
c.69.

 C25خالل الشهر الماضً ،كم كان دخلك من الوظٌفة الثانوٌة؟
خالل الشهر الماضً ،كم كانت فترة عملك فً الوظٌفة
C26
الثانوٌة؟

c.62.

c.70.

دٌنار

c.71.

عدد الساعات فً الٌوم:

c.72.

عدد األٌام فً الشهر:

 C27كم شهراً عملت فً الوظٌفة الثانوٌة؟

c.73.

شهر
 .0نعم
 .0ال
 .0اسوأ كثٌراً
 .0أسوأ قلٌالً
 .3نفس المستوى
 .4أحسن قلٌالً
 .5احسن كثٌراً
 .6ال أعلم
← انتقل

 C28هل لدٌك عقد عمل رسمً للوظٌفة الثانوٌة؟
كٌف تقٌمٌن الدخل الشهري الذي تحصلٌن علٌه حالٌا ً من
وظٌفتك ،مقارنة بالدخل الذي ٌحصل علٌه زمالؤك من
 C29الخرٌجٌن؟
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c.74.
c.75.

إلى السؤال D1
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 (3البطالة:
C30

خالل األشهر الثالثة الماضٌة ،هل عملت
لمدة أسبوع على األقل فً وظٌفة مدفوعة
األجر حتى لو كانت بدوام جزئً ؟

C31

ما السبب الرئٌسً فً ترك هذا العمل؟

C32

من الجهة صاحبة العمل لوظٌفتك تلك؟

C33

هل تربطك صلة قرابة بصاحب العمل
السابق؟

 .0نعم
 .0ال ← انتقل إلى C34
 .0الوظٌفة كانت مؤقتة وقد انتهت
 .0العمل كان موسمٌا ً
 .3طردت /تصفٌة الشركة /إفالس الشركة
 .4لم أكن مقتنعا ً  /راضٌا ً عن الوظٌفة
 .5المرض أو اإلعاقة الجسدٌة
 .6رعاٌة األطفال والمسنٌن أو العجزة فً العائلة
 .7الزوج  /الزوجة طلب ترك العمل
 .8بسبب الزواج
 .9بسبب الدراسة أو التدرٌب
 .02لم أستطٌع تحصٌل راتبً من مكان عملً
 .00أخرى (حدد) -------
 .0الحكومة أو القطاع العام
 .0قطاع خاص (مؤسسة  /فرد)
 .3شركة مملوكة للدولة
 .4عملت لحسابً الخاص
 .5أخرى (حدد) ---------
 .0نعم
 .0ال

c.76.

c.77.

c.78.

c.79.

 (4البحث عن عمل وانتشار البطالة:
سوف نطرح علٌك اآلن أسئلة تتعلق بصحتك وعملك
C34
C35
C36

C37

هل تعانً حالٌا ً من مشكلة صحٌة تمنعك
من القٌام بعمل ٌتطلب جهد جسدي؟
هل تعانً حالٌا ً من مشكلة صحٌة
تمنعك من االلتزام بعمل بدوام كامل؟
هل بحثت بجدٌة عن عمل خالل الشهر
الماضً؟

لماذا لم تبحث عن عمل فً الشهر
الماضً؟

 .0نعم
 .0ال
 .0نعم
 .0ال
 .0نعم ← انتقل إلى C38
 .0ال
 .0عثرت على وظٌفة ولكن انتظر البدء
 .0انتظر العودة لعملً السابق
 .3أعمل عمل موسمً
 .4عدم وجود وظائف فً منطقتً
 .5التحقت بالدراسة  /التدرٌب
 .6ربة بٌت  /أرعى األطفال فً االسرة
 .7ارعى المسنٌن والعجزة فً األسرة
 .8مرض أو إعاقة
 .9ال ارغب بالعمل
 .02أفراد العائلة ال ٌسمحون لً بالعمل
 .00بانتظار إجابة من الجامعة  /الكلٌة
 .00اخرى (اشرح)-------

←انتقل الى السؤال D1
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c.80.
c.81.
c.82.
c.83.

Ver. 8
c.84.

العام __|__|__|__| 

C38

متى بدأت البحث الجدي عن عمل؟

C39

خالل االسبوع الماضً ،كم ساعة
أمضٌت فً البحث عن عمل ؟

C40

ما هو نوع الوظٌفة التً تبحثٌن عنها ؟

D1

الى أي درجة أنت واثق بنفسك بخصوص
التقدم إلى أصحاب العمل الذٌن ال تعرفهم
عند البحث عن عمل؟

D2

هل تملك ماالً خاصا ً بك وتستطٌع
التصرف به بحرٌة؟

D3

هل عادة ٌمنع علٌك الذهاب للسوق منفردة
أو ٌتم مرافقتك؟ (لالناث فقط)

c.85.

اذكر الشهر اذا كان فً عام  0229أو ما بعد |__|__| 
ساعة فً االسبوع :
.0
.0
.3
.4
.5
.6

ارغب فً وظٌفة لحسابً الخاص
وظٌفة بدوام كامل فقط
وظٌفة بدوام كامل إذا توفرت ،وأقبل بوظٌفة بدوام
جزئً
وظٌفة بدوام جزئً فقط
وظٌفة بدوام جزئً إذا توفرت ،ولكن أقبل بوظٌفة
بدوام كامل.
وظٌفة بدوام كامل أو بدوام جزئً بدون فرق

c.86.

c.87.

الوحدة الرابعة السلوكٌات:
.0
.0
.3
.4
.0
.0
.0
.0
.3

واثق جداً
ً
واثق نوعا ما
لست واثق أبداً
ال ٌمكن أن اتقدم لصاحب عمل ال أعرفه من قبل
نعم
ال
بمفردي
لٌس بمفردي
ال ٌسمح الذهاب أبداً

c.88.

c.89.
c.90.

الوحدة الخامسة بٌانات التتبع للمسح النهائً:

E1

هل لدٌك خطط لالنتقال إلى منزل جدٌد خالل السنة الحالٌة والقادمة؟
.0نعم
.0ال
اذا كنت تخطط للرحٌل ،فإلى اٌن تنوي االنتقال؟

فً حال مغادرتك لعنوانك الحالً ،فهل ٌمكنك إعطاءنا اسماء اثنان من األصدقاء أو االقارب الذٌن ٌعرفون بالتأكٌد مكان تواجدك وكٌفٌة
االتصال بك ؟ هؤالء أصدقاء أو أفراد العائلة المتواجدٌن فً البلدة بعد انتقالك من منزلك.
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مالحظة للباحث :صلة االتصال ال ٌجب أن تكون الزوج  /الزوجة و االبناء حٌث من المرجح أن ٌنتقلوا مع الخرٌجة .نرٌد
الحصول على صلة اتصال ألشخاص ٌتواجدون فً نفس المكان ( الحً  /الشارع  /المنطقة) بعد انتقال الخرٌجة).
 E2صلة االتصال األولى
)(aاالسم

) (bصلة القرابة

)  ( cالعنوان

) (dالقضاء

) (eالمحافظة

) (fهاتف المنزل:

) (gالهاتف الخلوي

) (hهاتف العمل

) (iالبرٌد االلكترونً:
 E3صلة االتصال الثانٌة
)(aاالسم

) (bصلة القرابة

)  ( cالعنوان

) (dالقضاء

) (eالمحافظة

) (fهاتف المنزل:

) (gالهاتف الخلوي

) (hهاتف العمل

) (iالبرٌد االلكترونً :
 E4هل لدٌك بٌانات اتصال اخرى ذات قٌمة (مثل) أرقام هواتف أفراد االسرة):

 :E5وقت انتهاء المقابلة :
الباحثة......................................................... :

التارٌخ:

/

/

التوقٌع...........................:

مدقق االستبٌان................................................ :

التارٌخ:

/

/

التوقٌع...........................:

المدخل........................................................ :

التارٌخ:

/

/

التوقٌع...........................:

مدقق االدخال................................................. :

التارٌخ:

/

/

التوقٌع...........................:

المشرف....................................................... :

التارٌخ:

/

/

التوقٌع...........................:

انتهى االستبٌان
شكــــــــــــــــــــراً جزٌـــــــــــــــــــالً
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