رقم االستبٌان ..................................................... :

برنامج األردن اآلن  -دراسة نهاٌة المشروع

"السالم علٌكم  /مرحبا ً اسمً  --------------------------------------وأنا أمثل شركة دجانً لالستشارات/برنامج األردن اآلن الممول من البنك الدولً ووزارة التخطٌط ،حٌث تقوم حالٌا ً
بإجراء دراسة قصٌرة لمتابعة خرٌجً وخرٌجات كلٌات المجتمع الناجحٌن فً امتحان الشامل للدورة الصٌفٌة  2010ومعرفة 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 ( )50دٌنار حٌث ٌتم السحب وبالقرعة بعد انتهاء الدراسة مباشرة".
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 أسماء .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 اآلن بطرح األسئلة .

الوحدة األولى )  : ( Aالمقـدمـــــــة
1A
2A

*

تعبأ من قبل الباحثة بدون طرح أسئلة على المستجٌب \ ة

ٌوم
شهر
دقٌقة
ساعة

تارٌخ المقابلة *
وقت بدء المقابلة *
رمز الباحث *
رقم الجلوس فً امتحان الشامل *
الرقم التعرٌفً لقسٌمة العمل /التدرٌب *
اسم الخرٌج \ ة( بالعربً)

3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A

اسم الخرٌج \ ة ( باإلنجلٌزي)
الرقم الوطنً
العنوان
المحافظة
رقم الهاتف المستخدم فً المقابلة *
رقم الهاتف المسجل

13A

الرقم األرضً

الوحدة الثانٌة ( :)Bالمعلومات األساسٌة
1B

جنس المجٌب \ ة *

2B
تارٌخ المٌالد
3B
4B
5B

كم عدد األخوة و األخوات؟
ما هو ترتٌبك فً العائلة ؟
كم عمر والدٌك ؟
إذا كان\ت متوفى 7777 

6B
الحالة االجتماعٌة
7B
8B
9B

تارٌخ الزواج
كم لدٌك من األطفال ؟
هل أنت حامل حالٌا ؟
 لإلنــــــــــــاث فقط

10B
متى تخطط \ تخططٌن للزواج ؟
11B
12B

كم عدد األشخاص المقٌمٌن فً المنزل ؟

كم كان مجموع الدخل الكلً سنوٌا للمقٌمٌن فً المنزل فً سنة 2010؟
(قبل استٌفاء الضرٌبة )

15B

1

شهر
سنة
األخوة
األخوات
الترتٌب
األب
األم
 .1أعزب \ عزباء B10 
 .2خاطب \ مخطوبة B10 
 .3متزوج \ متزوجة
 .4مطلق \ة – منفصل \ ة – أرمل \ ة
السنة 
الشهر إذا كان خالل أو بعد  2009
 .1نعم 11B 
 .2ال 11B 
السنة
غٌر معروف 9998
شهر
غٌر معروف 98

كم عدد األطفال المرغوبٌن باإلنجاب لدٌكم ؟
مع من تعٌش \ تعٌشٌن حالٌا ؟

13B
14B

 .1ذكـــــــر
 .2أنثـــــــى
ٌوم

هل تمتلكون جهاز حاسوب فً المنزل ؟

 .1الوالدٌن
 .2الزوج أو عائلة الزوج
 .3وحٌد \ وحٌدة
 .4مع أفراد آخرٌن من العائلة
 .5مع أصدقاء
عدد المقٌمٌن
 .1أقل من  1000دٌنار
 .2من 1999 – 1000
 .3من 3499 – 2000
 .4من 4999 – 3500
 .5من 9999 – 5000
 .6من 24999 – 10000
 .7أكثر من 25000
 .1نعم
 .2ال

 .1ال أستخدم الحاسوب 1C 
 .2نادرا ( أقل من مرة فً األسبوع(
 .3مرة فً األسبوع
 .4عدد من المرات فً األسبوع
 .5كل ٌوم
 .1ال أمتلك برٌد إلكترونً 11B 
 .2نادرا ( أقل من مرة فً األسبوع(
 .3مرة فً األسبوع
 .4عدد من المرات فً األسبوع
 .5كل ٌوم

16B
كم من المرات تستخدم حاسوب عادة ؟
17B
كم من المرات تقوم\ ٌن بتفقد برٌدك اإللكترونً؟
18B

ما هو برٌدك االلكترونً ؟
 .1ال أمتلك حساب فٌس بوك
 .2نادرا (أقل من مرة فً األسبوع(
 .3مرة فً األسبوع
 .4عدد من المرات فً األسبوع
 .5كل ٌوم

19B
كم مرة تستخدم حسابك على الفٌس بوك ؟

الوحدة الثالثة ( :)Cالعمل و الوظيفة
1C

2C
3C
4C

هل عملت بأجر فً الشهر الماضً؟ (وّٛظف منتظم  ،موظف بعمل
جزئً أو كصاحب العمل أو كعامل لحسابك الخاص أو عامل لحساب
األسرة) ؟
بما أنك خرٌج \ ة كلٌة جامعٌة متوسطة  ،هل سبق لك أن عملت بأي
وظٌفة بدوام كامل أو جزئً ؟ (مثال  :هل كان هناك أي أسبوع عمل
بأجر إن كانت وظٌفة بدوام كامل أو جزئً )

ٔ .1ؼُ 3C 
 .2ال
 .1نعم
 .2ال 1 D 

كم مرة توظفت كموظف دوام كامل منذ التخرج من الكلٌة ؟

عدد مرات التوظٌف كموظف دوام كامل

كم مرة توظفت كموظف دوام جزئً منذ التخرج من الكلٌة ؟

عدد مرات التوظٌف كموظف دوام جزئً

واآلن أود أن أسألك عن الوظٌفة األولى التً عملت فٌها منذ التخرج من كلٌة المجتمع ،وإذا كان لدٌك أكثر من وظٌفة واحدة ،و سوف أسأل أٌضا عن الوظٌفة األخٌرة التً كان لدٌك ،و هً
وظٌفتك الحالٌة إذا كنت ما زلت تعمل فٌها حالٌا( .أول و آخر وظٌفة )
ب .الوظٌفة األخٌرة
أ  .الوظٌفة األولى
5C
سٕح
متى بدأت هذه الوظٌفة ؟

شٙش

6C

ما هً هذا الوظٌفة ؟
( مدرس  ,ممرضة  ...الخ )

7C

8C
9C
10C
11C

من كان صاحب العمل؟

 .1القطاع العام
 .2القطاع الخاص
 .3مؤسسة مملوكة للدولة
 .4العمل للحساب الخاص (مصلحة فردٌة )
 .5غٌر ذلك___________________

ِا أسُ ٘زٖ اٌّؤسسح ؟

اسُ اٌّؤسسح

 .1نعم
هل هناك أي شخص تربطك به صلة قرابة ٌعمل لنفس المؤسسة ؟
 .2ال
كم عدد الموظفٌن اإلجمالً العاملٌن فً المؤسسة التً عملت \ تعمل بها عدد الموظفٌن
عند استالمك للوظٌفة ؟ (من ضمنهم أنت)
عدد الموظفات
كم أنثى كانت من ضمن العدد ؟

12C

كٌف عرفت عن هذه الوظٌفة ؟

13C
14C
15C
16C
17C
18C
19C

2

الوظٌفة

كم عدد ساعات العمل األسبوعٌة فً هذه الوظٌفة ؟
فً ٌوم عمل عادي ما هً ساعة بدء و انتهاء الدوام الرسمً ؟
بناءا على األجر بالساعة المقدم لك حالٌا  ،كم تود أن تكون عدد ساعات
العمل أسبوعٌا ؟
كم كان دخلك الشهري فً آخر شهر عمل كامل عملت فٌه؟
إذا كان دخلك أقل من  150دٌنار  ،هل تعلم بأن دخلك أقل من الحد
األدنى لألجور ضمن قانون العمل المعمول به فً األردن ؟
إذا كان دخلك أقل من  150دٌنار  ،لماذا تقبل بأجر أقل من  150؟
( إبداء رأي )
هل كنت مسجل فً الضمان االجتماعً ؟

 .1المالك مباشرة
 .2العالقات العائلٌة
 .3األصدقاء و المعارف
 .4قسم المساعدة على التوظٌف فً الكلٌة
 .5وكالة توظٌف خاصة
 .6إعالنات فً الصحف و الجرائد
 .7اإلنترنت
 .8غٌر ذلك  ،حدد ______________
عدد ساعات العمل

ساػح اٌثذء
ساػح االٔرٙاء
عدد الساعات المطلوبة
الدخل الشهري
إذا كان الدخل  150و أكثر C19 
 .1نعم
 .2ال

 .1نعم
 .2ال

20C
21C
22C
23C
24C
25C
26C

 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال

هل كان هناك عقد عمل رسمً ؟
هل تقدمت بطلب لزٌادة أجرك ؟
هل تم زٌادة أجرك ؟

السعادةوو الرضا
مدىرضاك
من  ، 10 – 1إذا كانت  10تعنً سعٌد جدا  ،قٌم مدى
سعادتك فً هذا العمل ؟
 .1نعم
هل استخدمت قسٌمة العمل الخاصة بك ؟
 .2ال
(التحقق من امتالكها لقسٌمة عمل)
 .1نعم C29 
هل ال زلت تعمل فً هذه الوظٌفة ؟
 .2ال

اٌسٕح
اٌشٙش

متى توقفت عن العمل بهذه الوظٌفة ؟

27C

ماذا كان السبب الرئٌسً لتركك للوظٌفة ؟

28C
29C

هل توظفت منذ ذلك الوقت ؟
هل تعتقد أن هناك إمكانٌة جٌدة للتطور الوظٌفً (قابلٌة للوظٌفة) على
المدى الطوٌل وإمكانٌة الوصول إلى األهداف )فً هذا المنصب) ؟

30C
كم تتوقع االستمرار فً هذا العمل ؟

31C

هل تعتقد أن الخبرة فً مجال هذا العمل ستساعدك للحصول على
وظٌفة أخرى مستقبال ؟

 .1انتهاء فترة القسٌمة
 .2الوظٌفة كانت مؤقتة و انتهت
 .3فقدان الوظٌفة \ فصل \ طرد
 .4استقالة بسبب عدم االقتناع بهذه الوظٌفة
 .5استقالة بس عارض مرضً و صحً
 .6استقالة لغرض العناٌة باألطفال أو العجزة
 .7استقالة بسبب طلب من الزوج \ الزوجة
 .8استقالة بسبب طلب العائلة غٌر عائلة الزوج
\ الزوجة.
 .9ترك العمل بسبب العودة للدراسة
 .10ترك العمل بسبب انهٌار المؤسسة مالٌا
 .11أخرى  ،حدد _______________
ٔ .1ؼُ  5 C ب
 .2ال 31 C 
 .1نعم
 .2ال
 .3ال أعلم
 .1لم أعد أعمل فً هذه الوظٌفة
 .2أقل من  6شهور
 .3ما بٌن  6شهور – سنة
 .4من سنة –  3سنوات
 .5من  3سنوات –  10سنوات
 .6غٌر محدد
 .1نعم
 .2ال

الوحدة الرابعة ( : )Dالبطالة و البحث عن عمل
1D

ما هو وضعك الوظٌفً الحالً ؟

2D

هل تفضل أن تكون موظف بدوام كامل ؟

3D
ما هو السبب الرئٌسً الذي ٌجعلك ترفض فرصة العمل بدوام كامل؟

4D
5D

هل لدٌك أي مشاكل أو عوائق صحٌة تمنعك من أن تكون الئق لوظٌفة
بدوام كامل ؟
هل بحثت بفعالٌة فً الشهر الماضً على وظٌفة بدوام كامل ؟

6D

ما هو السب الرئٌسً الذي شكل عائقا أمام بحثك عن عمل خالل الشهر
الماضً ؟

3

 .1موظف بدوام كامل و وظٌفة ثابتة ( أكثر من  30ساعة أسبوعٌا) 
E1
 .2موظف بدوام كامل و وظٌفة مؤقتة ( أكثر من  30ساعة أسبوعٌا)
D4 
 .3موظف بدوام جزئً ( أقل من  30ساعة أسبوعٌا)
 .4عاطل عن العمل و أبحث عن عمل بفعالٌة.
 .5عاطل عن العمل وال أبحث عن عمل لكن لدي الرغبة بالعمل.
 .6عاطل عن العمل وال أبحث عن عمل وال أرغب بالعمل.
 .1نعم D4 
 .2ال
 .1ال أرٌد العمل لساعات طوٌلة
 .2أنا بحاجة لرعاٌة أطفالً
 .3أنا بحاجة لرعاٌة زوجتً
 .4أنا بحاجة لرعاٌة والدي
 .5أنا مشغول بالدراسة
 .6غٌر ذلك _____________________
 .1نعم
 .2ال
 .1نعم D 7
 .2ال
 .1متابعة الدراسة أو التدرٌب
 .2وجدت عمل لكن انتظر وقت البدء
 .3أنتظر رد من جهات حكومٌة
 .4أؤمن بعدم توفر فرص عمل فً المنطقة
 .5الزواج
 .6الحمل
 .7مربٌة منزل \ أعتنً بأطفالً
 .8أعتنً بالعجزة فً عائلتً
 .9أعانً من مرض أو داء
 .10ال أرٌد العمل
 .11العائلة ترفض أن أشارك فً سوق العمل
 .12متشائم من عملٌة البحث

 .13انتظر نتائج دورة دراسٌة أو أعادة اتصال من صاحب عمل سابق
 .14غٌر ذلك ________________________________
أي من اإلجابات E 1 
7D
8D

متى بدأت البحث عن عمل بفعالٌة ؟

اٌسٕح
اٌشٙش

فً األسثٛع اٌّاػً  ،وُ ساػح اسرصّشخ تاٌثحس ػٓ ػًّ ؟

ػذد اٌساػاخ

9D
ما هً طبٌعة الوظٌفة التً تبحث عنها

10D

خالل الشهر الماضً  ،هل .......
 .1نعم
 .2ال

11D
12D

13D

هل تقدمت بطلب لدٌوان الخدمة المدنٌة ؟ (للعمل فً الحكومة)
ماذا كانت آخر  3وظائف تقدمت لها منذ وقت قرٌب ؟ (مثال ...نادل ،
فنً حاسوب  ..الخ )

اٌٛظٍفح (: )1
اٌٛظٍفح (: )2
اٌٛظٍفح (: )3

ما قٌمة أقل راتب شهري ستقبل به للعمل ؟

قٌمة أقل راتب شهري

14D
ما هً أبعد مسافة قطعتها للبحث عن عمل ؟

15D

بالنسبة للوظائف التً لم تتقدم بطلب لها ؟ هل سمعت بأي وظٌفة تمتلك
أنت المؤهالت الالزمة للقٌام بها و لم تتقدم لها لسبب أو آلخر ؟

16D

لماذا لم تتقدم لها ؟

17D

خالل الشهر الماضً  ،كم عرض عمل استلمت ؟

18D

إذا كانت اإلجابة أكثر من صفر لماذا لم تقبل الوظٌفة ؟

19D

على مقٌاس من ، 10 – 1حٌث  10تعنً متفائل جدا  ،ما هً درجة
تفاؤلك بإٌجاد عمل خالل الشهر القادم؟
خالل األسبوع الماضً  ،هل عملٌة البحث عن عمل تعرضت لمعوقات
فً أحدى هذه الجوانب ؟
 .1نعم
.2ال

21D

هل سٌساعد وجود مؤسسة خارجٌة تعمل على التوفٌق بٌن خبراتك و
الشركات فً قطاع العمل؟
هل آنت على استعداد للمشاركة فً تقٌٌم وظٌفً مدته  4ساعات
للمساعدة على التوفٌق بٌن خبراتك و الشركات فً قطاع العمل ؟

20D

22D
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 .1العمل للحساب الخاص (مصلحة فردٌة)
 .2العمل بدوام كامل
 .3العمل بدوام كامل لكن أرغب أٌضا بدوام جزئً
 .4العمل بدوام جزئً
 .5العمل بدوام جزئً لكن أرغب أٌضا بدوام كامل
 .6العمل بدوام كامل أو جزئً فكالهما مقبول.
أ .بحثت عن وظائف على شبكة اإلنترنت؟
ب .ذمذِد تطٍة ٚظٍفح ألي ِٓ اٌششواخ تشىً شخظً ِ ٚثاشش ؟
ض .تحصد ػٓ ػًّ ػٓ ؽشٌك اٌظحف؟
د .ذحذشد ِغ صًٍِ دساسح ساتك تخظٛص اٌثحس ػٓ ػًّ ؟
٘ـ .ذحذشد ٌعٙح ِخرظح تشؤ ْٚاٌرٛظٍف أ ٚأحذ ِذسسٍه اٌساتمٍٓ
تّٛاػٍغ ذخض اٌثحس ػٓ ػًّ ؟
 .ٚذحذشد ِغ أي ِٓ األطذلاء أ ٚأحذ أفشاد اٌؼائٍح تخظٛص اٌثحس ػٓ
ػًّ ؟
ص .حاٌٚد اسرخذاَ اٌفٍس تٛن فً اٌثحس ػٓ ػًّ ؟
 .1نعم
 .2ال

 .1أقل من  10كم .
 .2من  25 - 11كم.
 .3من  50 – 26كم .
 .4من  100 – 51كم .
 101 .5كم و أكثر.
 .1نعم
 .2ال
 .1ال أعرف كٌفٌة التقدم للوظٌفة
 .2واجهت مشكلة فً المواصالت
 .3ال أرغب بالعمل هناك
 .4الراتب المقدم متدنً جدا
 .5لن ٌقبلوا بتوظٌفً بسبب الجنس ( ذكر \ أنثى )
 .6لن ٌقبلوا توظٌفً بسبب جنسٌتً
 .7لن ٌقبلوا توظٌفً بسبب عمري
 .8ال تقبل عائلتً بأن أعمل
 .9غٌر ذلك ____________________________
عدد عروض العمل المستقبلة
إذا كانت اإلجابة (صفر) D19 
 .1عدم كفاٌة األجور
 .2ظروف العمل غٌر مالئمة
 .3لن ٌتم االستفادة من خبرتً و تجربتً
 .4عندي نقص فً الخبرة و الكفاءة لهذه الوظٌفة
 .5عدد الساعات قلٌل
 .6عدد الساعات كثٌر
 .7حدوث تغٌٌر فً الخطط
 .8مشاكل فً المواصالت
 .9هناك عروض أفضل
 .10أسباب أخرى ___________________________
من () 10 -1
 .1نقص سٌولة مادٌة للمواصالت
 .2إنترنت
 .3هاتف
 .4موافقة األهل
 .5أسباب أخرى
 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال

الوحدة الخامسة ( : )Eالسلوك
1E
أي من القطاعات التالٌة ترغب فً العمل فٌها ؟
2E

هل تبحث عن وظٌفة العمر ( طوٌلة األمد) ؟ مثال قطاع حكومً

 .1مؤسسة ربحٌة
 .2مؤسسة غٌر ربحٌة
 .3قطاع حكومً \ عسكري
 .4ال رغبة لدي فً العمل
 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال
التقٌٌم

3E

هل تعتقد أنه بإمكان المرأة أن تنفذ رغبتها باالستمرار فً العمل و أن
تقوم برعاٌة األسرة فً آن واحد ؟
هل تخطط بالعودة لمقاعد الدراسة للحصول على شهادة أخرى ؟ ( هذا
ٌشمل من أقدموا على هذه الخطوة و ٌدرسون حالٌا )؟
على مقٌاس من  ، 10 – 1بشكل عام هل أنت شخص مغامر ()10
أو تبتعد عن المخاطرة كلٌا ( )1؟
بشكل عام  ،هل ترغب بالعمل ؟

7E

أي من األسباب التالٌة ٌعد سبب رئٌسً ٌدفعك للرغبة بالعمل
 .1مهم جدا
 .2مهم
 .3مهم جزئٌا
 .4غٌر مهم

8E

تشأٌه وٍف ٌؤشش اٌؼًّ فً ٔظشذه ٌٍضٚاض ؟

ٌ .1ؼضص إٌظشج ٌٍضٚاض
 .2ذصثؾ إٌظشج ٌٍضٚاض
 .3ال ٌؤشش فً إٌظشج ٌٍضٚاض
 .4ال أػٍُ

9E

تإٌسثح ٌٍّشاحً اٌحٍاذٍح اٌراٌٍح  ،أشش تشغثره تأْ ذىِٛ ْٛظف
تذٚاَ واًِ أ ٚدٚاَ ظضئً ػذَ اٌشغثح فً والّ٘ا
 .1دٚاَ واًِ
 .2دٚاَ ظضئً
لإلنــــــــــــاث فقط
 .3ػاؽً ػٓ اٌؼًّ

أ .لثً اٌضٚاض
ب .تؼذ اٌضٚاض ٌىٓ لثً لذ َٚأؽفاي
ض .ػٕذِا ٌى ْٛأؽفاٌه لاطشٌٓ

4E
5E
6E

10E
11E

هل تكون مرتاح بالعمل إذا كان مكان العمل مختلط ؟
لإلنــــــــــــاث فقط
هل تعتقد أن شرٌك حٌاتك أو الشرٌك المستقبلً سٌكون مرتاحا إذا
لإلنــــــــــــاث فقط
عملت فً بٌئة مختلطة ؟

12E
هل توافق أو ال توافق على العبارات التالٌة ؟
 .1أوافق
 .2ال أوافق

 .1نعم.
 .2ال E8 
أ .كسب المال  ،وهذا ٌمكننً من المساعدة فً دعم عائلتً
ب .كسب المالٚ ،تزٌه ٌىٌ ْٛذي المال لشراء ايأشٌاء
ض .اٌرطٛس اٌٛظٍفً  ٚتزٌه أِرٍه ذأشٍش أوثش ػٍى اٌّعرّغ
د .االسرمالٌٍح  ٚتزٌه أذخٍض ِٓ اػرّادي ػٍى صٚظً أ ًٌٚ ٚأِشي
٘ـ .غٍش رٌه  ،حذد ____________________________

د .ػٕذِا ٌثٍغ األؽفاي سٓ اٌّذسسح
٘ـ  .ػٕذِا ٌٕ ًٙأٚالدن اٌّذسسح ٌ ٚىٛٔٛا ِرضٚظٍٓ
 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال
أ .المرأة التً تبلغ من العمر  30عاما و هً غٌر متزوجة و لدٌها
وظٌفة جٌدة تستحق الشفقة.
بٌٕ .ثغً أْ ذشغً اٌّشأج ِٕاطة لٍادٌح فً اٌّعرّغ
ضٌ .عة اٌسّاغ ٌٍّشأج تاٌؼًّ خاسض إٌّضي
د .ذؼٍٍُ األٚالد أوصش أٍّ٘ح ِٓ ذؼٍٍُ اٌفرٍاخ
٘ـٌٕ .ثغً ػٍى األٚالد اٌمٍاَ تأػّاي ِٕضٌٍح تمذس اٌفرٍاخ
ٌ .ٚعة ػٍى اٌفراج ؽاػح سأي أخٍٙا حرى ٌ ٛواْ أطغش ِٕٙا ػّشا

الوحدة السادسة ( :)Fسلم كانترٌل لقٌاس السعً لثبات الذات ( مقٌاس للحالة النفسٌة )
تصور سلم مع درجات مرقمة من الصفر فً أسفل إلى  10فً األعلى ،الجزء العلوي من السلم (درجة رقم ٌ )10مثل أفضل حٌاة ممكنة بالنسبة لك وأسفل السلم (درجة رقم ٌ )0مثل أسوأ حٌاة
ممكنة بالنسبة لك.
اٌذسظح اٌحاٌٍح
ػٍى أٌح دسظح ِٓ اٌسٍُ ذشؼش أٔه شخظٍا ذمف فً اٌٛلد اٌحاًٌ؟
1F

2F
3F
4F
5F
6F
7F

ػٍى أٌح دسظح ِٓ اٌسٍُ ذؼرمذ أٔه سرىٚ ْٛالفا تؼذ  5سٕٛاخ ِٓ اَْ
؟
خالي اٌشٙش اٌّاػً وُ أِؼٍد ِٓ اٌٛلد  ٚأٔد فً سؼادج ؟
خالي اٌشٙش اٌّاػً وُ أِؼٍد ِٓ اٌٛلد  ٚأٔد فً ٘ذٚء  ٚسالَ ؟
خالي اٌشٙش اٌّاػً وُ أِؼٍد ِٓ اٌٛلد  ٚأٔد فً حاٌح ػظثٍح
شذٌذج ؟
خالي اٌشٙش اٌّاػً وُ أِؼٍد ِٓ اٌٛلد  ٚأٔد فً حاٌح حضْ
شذٌذ؟
خالي اٌشٙش اٌّاػً وُ أِؼٍد ِٓ اٌٛلد  ٚأٔد فً حاٌح إحثاؽ
شذٌذج ٌذسظح أْ ال شًء واْ ٌّىٓ أْ ٌخشظه ِٓ ٘زٖ اٌحاٌح؟

اٌذسظح تؼذ  5سٕٛاخ
 .1وً اٌٛلد
 .2أغٍة اٌٛلد
 .3تؼغ األحٍاْ
 .4أٚلاخ لٍٍٍح
 ٌُ .5ذحذز ٔٙائٍا

الوحدة السابعة ) :(Gالتمكٌن و االعتماد على النفس

G1

ً٘ ذٍّهِ ٌٓ/االً خاطا ً ته ٌٚه ِطٍك اٌحشٌح ٌٍرظشف تٗ؟
 .2ال
ٔ .1ؼُ
(ض) اٌسٛق
(ب) اٌىٍٍح أ ٚاٌؼًّ
اٌسؤاي

G2
لإلنــــــــــــاث
فقط

ً٘ ر٘ثد/ي ٌألِاوٓ
اٌراٌٍح اٌشٙش اٌّاػً؟
ٔ .1ؼُ
 .2ال

G3
لإلنــــــــــــاث
فقط

هل ٌسمح لك عادة
الذهاب إلى هذه األماكن
منفرداً أم مع مرافق؟
 .1منفرداً
 .2مع مرافق
 .3ال ٌسمح الذهاب أبداً

5

(د) اٌّشوض اٌظحً

(ٖ) ِٕضي طذٌك /طذٌمح

(ِٕ )ٚضي ألاسب

(ص)دائشج حىٍِٛح

الوحدة الثامنة ) :(Hإبداء الرأي
1H

الرجاء اختٌار مستوى قبولك أو عدم قبولك على العبارات التالٌة بخصوص
5
.لماذا فرص العمل للسٌدات فً األردن أقل من الرجال .
 .1أوافق و بشدة
 .2أوافق
 .3ما بٌن الموافقة و غٌر الموافقة
 .4ال أوافق
 .5ال أوافق و بشدة

أ" .الرجال ٌعرفون الرجال وإٌساء ٌؼشفٓ النساءٚ ،تاٌراًٌ فئْ "نادي
الرجال "ٌبقً المرأة خاسض سوق العمل ألن المرأة ببساطة لٌس لدٌها
التوصٌات و العالقات الالزمة للدخول فً سوق العمل
ب .التقالٌد و العادات و األعراف تبقً المرأة خارج سوق العمل ألن اٌّشأج
هً أفضل فً المنزل والرجال هم األفضل فً العمل بجانب حظر التجول
اٌّفشٚع مبكرا للمرأة ( منع الخروج لٌال)
ض .اٌمٛأٍٓ ذثمً إٌساء تؼٍذا ػٓ اٌؼًّ
د .أجور الرجال أعلى بكثٌر من النساءٚ ،تاٌراًٌ ال تملك النساء حافزا
للػًّ
٘ـ .ذؼاٌٍُ اٌذٌٓ ذرّحٛس حٛي ِٕغ االخرالؽ تٍٓ اٌشظاي  ٚإٌساء إرا وأٛا
غشتاء ٌٍ ٚسٛا ِٓ اٌّحاسَ
ٔ .ٚمض فً اٌٛظائف اٌّراحح  ٚاألٌٌٛٚح فً اٌٛظائف ٌٍشظاي
ص .غٍش رٌه  ،حذد ________________________________

الوحدة التاسعة ) :(Iقسٌمة العمل
1I

هل استلمت قسٌمة عمل من األردن اآلن؟
(التحقق من امتالكها لقسٌمة عمل )
هل استخدمت قسٌمة العمل ؟
(التحقق من امتالكها لقسٌمة عمل )
هل أنتا مضطلع على برنامج األردن اآلن \ قسٌمة العمل من دجانً ؟

4I

هل تعتقدٌن أن القسٌمة قد ساعدتك بإٌجاد عمل؟

5I

هل تعتقدٌن بأنه كنت ستجدي فرصة عمل دون القسٌمة ؟

6I

وُ ػذد األشٙش اٌرً اسرخذِد فٍٙا اٌمسٍّح؟

2I
3I

 .1نعم
 .2ال I 3
 .1نعمI 4 
 .2ال
 .1نعم I 15 
 .2ال J1 
 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال
ػذد األشٙش اٌّسرخذِح

عدد أشهر العمل بعد انتهاء القسٌمة
كم عدد األشهر التً استمررت بالعمل بعد انتهاء القسٌمة ؟
7I
إذا كان العدد = صفر I 12 
 .1أرتفع الراتب
هل تغٌر الراتب بعد انتهاء القسٌمة ؟
8I
 .2بقً الراتب كما هو
 .3هبط الراتب
اٌشاذة اٌشٙشي لثً أرٙاء اٌمسٍّح
وُ واْ اٌشاذة لثً أرٙاء اٌمسٍّح  ٚتؼذ٘ا ؟
9I
اٌشاذة اٌشٙشي تؼذ أرٙاء اٌمسٍّح
 .1غٌر مسجلة قبل انتهاء القسٌمة و مسجلة بعد انتهائها
هل تغٌر وضعك فً الضمان االجتماعً ؟
10I
 .2غٌر مسجلة قبل انتهاء القسٌمة و غٌر مسجلة بعد انتهائها
 .3مسجلة قبل انتهاء القسٌمة و مسجلة بعد انتهائها
 .4مسجلة قبل انتهاء القسٌمة و غٌر مسجلة بعد انتهائها
 .1نعم I 15 
هل ما زلت تعمل فً هذه المؤسسة؟
11I
 .2ال
 .1نعم I 14 
هل كنت ستستمر بالعمل فً هذه المؤسسة لو كان الخٌار لك ؟
12I
 .2ال
 .1بسبب الزواج
لما ال ؟
13I
 .2بسبب الحمل
 .3وجدت عمل أفضل
 .4ال أحب هذا العمل
هل ساعدتك الخبرة التً حصلت علٌها خالل عملك باستخدام القسٌمة للحصول  .1نعم
14I
 .2ال
على وظٌفة أخرى؟
عندما قمنا بدراسة على المشاركات فً برنامج األردن اآلن فً شهر أبرٌل \ نٌسان وجدنا أن الفتٌات ممن حصلوا على قسٌمة عمل كن أوفر حظا بالحصول على وظائف ممن لم ٌحصلن على
قسٌمة عمل
ً٘ ذؼرمذ أْ اٌمسٍّح ساػذخ اٌششواخ ترٛفٍش ػًّ ٌُ ٌىٛٔٛا ٌسرطٍؼٔ .1 ْٛؼُ
15I
 .2ال
ذٛفٍش٘ا ساتما؟
 .3ال أػٍُ
ً٘ ذؼرمذ أْ لسٍّح خٍمد فشطا ٌُ ذىٓ ِراحح ساتما ٌٍٕساء ٚاٌخشٌعٍٓ ٔ .1ؼُ
16I
 .2ال
اٌشثاب؟
 .3ال أػٍُ
ً٘ ذؼرمذ أْ اٌمسٍّح لذ حشِد اٌخشٌعاخ تذ ْٚلسٍّح ِٓ اٌؼًّ ٔظشا ألْ ٔ .1ؼُ
17I
 .2ال
أطحاب اٌؼًّ ٌفؼٍ ْٛذٛظٍف ِٓ ٌحٍّ ْٛاٌمسٍّح؟
 .3ال أػٍُ
ً٘ ذؼرمذ أْ أطحاب اٌؼًّ اسرغٍٛا  ٚاسرفادٚا ِٓ اٌمسٍّح تئٌعاد ػّاٌٗ ِعأٍح ٔ .1ؼُ
18I
 .2ال
؟
 .3ال أػٍُ
ٔ .1ؼُ
ً٘ ذؼرمذ أْ ذعشتح اٌمسٍّح اٌّمذِح سرىٌٙ ْٛا آشاس ؽٌٍٛح األِذ؟
19I
 .2ال
 .3ال أػٍُ
ٌّارا ؟
20I

6

الوحدة العاشرة ) :(Jالتدرٌب
1J

هل شاركت فً الدورات التدرٌبٌة التً عقدها مركز تطوٌر األعمال
بتموٌل من برنامج األردن اآلن؟ (التحقق من امتالكها لقسٌمة عمل)

 .1نعم
 .2ال 7 J 

2J

لٍُ تاٌذسظاخ دسظح ِٛافمره ػٍى اٌؼثاساخ اٌراٌٍح:
 .1أوافق و بشدة
 .2أوافق
 .3ما بٌن الموافقة و غٌر الموافقة
 .4ال أوافق
 .5ال أوافق و بشدة
ِا ٘ ٛأُ٘ فظً فً اٌرذسٌة تٕاءا ػٍى ِا ذرزوشٌٗ؟ ( إظاتح حشج)

ٌمذ ساػذًٔ اٌرذسٌة إلٌعاد ٚظٍفح

3J

ساػذًٔ اٌرذسٌة ترحسٍٓ ِٙاساذً فً اٌثحس ػٓ ػًّ
ٚسغ اٌرذسٌة ِٓ شثىح ػاللاذً االظرّاػٍح
وٕد سأذٛلف ػٓ اٌثحس ػٓ ػًّ ِثىشا ٌ ٌُ ٛأشاسن تاٌرذسٌة

عندما قمنا بدراسة على المشاركات فً برنامج األردن اآلن فً شهر أبرٌل \ نٌسان وجدنا أن الفتٌات ممن حصلن على دورة تدرٌبٌة لم ٌكن أوفر حظا بالحصول على وظائف من
الخرٌجات اللواتً لم ٌحصلن على تدرٌب.
4J

تإٌظش إٌى اٌثشاِط اٌرذسٌثٍح ً٘ ،ذؼرمذ أٔه اسرفذخ ِٓ ٘زا اٌثشٔاِط
تغغ إٌظش ػٓ ػٍٍّح اٌرٛظٍف؟
تأي شىً اسرفذخ؟

6J

تاٌّحظٍح  ً٘ ،وٕد سرذفغ  150دٌٕاس ٔظٍش اٌّشاسوح فً ٘زٖ اٌذٚسج
اٌرذسٌثٍح؟
ً٘ شاسود تأي ذذسٌة ذؼًٍٍّ أ ٚاٌثشاِط اٌرذسٌثٍح اٌّشفمح تشٙاداخ
ذذسٌثٍح ِٕز ذخشظه؟
وُ ِٓ اٌثشاِط اٌرذسٌثٍح إٌّفظٍح لذ شاسود؟

ٔ .1ؼُ
 .2ال
ٔ .1ؼُ
 .2ال 11 J
ػذد اٌثشاِط

9J

وُ ػذد اٌساػاخ اإلظّاًٌ اٌرً لؼٍرٙا فً اٌثشاِط اٌرذسٌثٍح اٌّشفمح
تشٙاداخ ذذسٌثٍح؟
وُ ِٓ إٌمٛد أٔفمد ػٍى ٘زٖ اٌذٚساخ ؟

ػذد ساػاخ اٌرذسٌة

5J

7J
8J

10J
11J

ٔ .1ؼُ
 .2ال

ذىٍفح اٌرذسٌة

ِا ً٘ اٌٛظٍفح اٌرً ذحٍُ تٙا ؟ ( إظاتح حشج )

الوحدة الحادٌة عشرة  :بٌانات التتبع للمسح النهائً
 .Rهل لدٌك خطط لالنتقال إلى منزل جدٌد خالل السنة الحالٌة والقادمة؟
.1نعم
.2ال
إذا كنت تخطط للرحٌل ،فإلى أٌن تنوي االنتقال؟
فً حال مغادرتك لعنوانك الحالً ،فهل ٌمكنك إعطاءنا أسماء اثنان من األصدقاء أو األقارب الذٌن ٌعرفون بالتأكٌد مكان تواجدك وكٌفٌة االتصال بك ؟ هؤالء أصدقاء أو أفراد العائلة
المتواجدٌن فً البلدة بعد انتقالك من منزلك.
 .Yمالحظة للباحث :صلة االتصال ال ٌجب أن تكون الزوج  /الزوجة و األبناء حٌث من المرجح أن ٌنتقلوا مع الخرٌجة .نرٌد الحصول على صلة اتصال ألشخاص ٌتواجدون فً نفس
المكان ( الحً  /الشارع  /المنطقة) بعد انتقال الخرٌجة).
صلة االتصال األولى
) (bصلة القرابة
)(aاالسم
)  ( cالعنوان

) (dالقضاء

) (eالمحافظة

) (fهاتف المنزل:

) (gالهاتف الخلوي
) (iالبرٌد االلكترونً:

) (hهاتف العمل

صلة االتصال الثانٌة
)(aاالسم

) (bصلة القرابة

)  ( cالعنوان

) (dالقضاء

) (eالمحافظة

) (fهاتف المنزل:

) (gالهاتف الخلوي

) (hهاتف العمل

) (iالبرٌد االلكترونً :

هل لدٌك بٌانات اتصال أخرى ذات قٌمة (مثل) أرقام
هواتف أفراد األسرة):
انتهاء المقابلة

دقٌقة
الساعة
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