رقم االستمارج :

مجموعح   :E4أ  ب  ج

تروامح االردن االن  – 1.0مسح وهايح المدج الثاوي
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 ( )100دٌنار حٌث ٌتم السحب وبالقرعة بعد انتهاء الدراسة مباشرة".
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 .وشكراً جزٌالً على اهتمامك وتعاونك معنا .سنبدأ اآلن بطرح األسئلة .

قثل المقاتلح
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

تارٌخ المقابلة

ٌوم
شهر

رقم الجلوس فً امتحان الشامل *
الرقم التعرٌفً لقسٌمة العمل /التدرٌب
رقم الهاتف المسجل
رقم الهاتف المستخدم فً المقابلة
عدد محاوالت االتصال
ٌرجى كتابة عدد محاوالت االتصال حتى نتمكن من معرفة عدد
المكالمات الهاتفٌة التً اجرٌتها للوصول للمستجٌب
اسم الخرٌج  /ة( بالعربً)
اسم الخرٌج  /ة ( باإلنجلٌزي)
رقم الباحث

القدرج على المقاتلح
X1

ٕو اّد قادس ػيى ٍقاتيح اىَسرجٍة تْجاح؟

X2

ىَارا ىٌ ذسرطغ ٍقاتيح اىَسرجٍة؟

للثاحث  :وود ان وعرف فقط تعض االشياء االساسيح عه (اسم المستجية) :
X3
ٕو اىَسرجٍة ٍرزٗج حاىٍاً؟
X4

ٕو اىَسرجٍة/ج حاٍو اٗ ىذٌٖا اطفاه ؟

X5

ٕو اىَسرجٍة ٌؼَو حاىٍا ً تأجش؟

X6

ٍا ًٕ ٗظٍفح اىَسرجٍة؟
مٌ ٌثيغ ساذة اىَسرجٍة تاىذٌْاس؟

X8

ٕو ٌثحث اىَسرجٍة حاىٍا ً ػِ ػَو؟

X9

ٕو اىَسرجٍة حاىٍا ً ٍيرحق تنيٍح اٗ جاٍؼح؟

ّ.1ؼٌ L1 
.2ال اىشجاء اّرظاس اىشد تاجاتح ال حرى ذثيغ ٍحاٗالخ
االذصاه ٍ 20شج
.1اىَسرجٍة سفض
.2سفض افشاد اسشج اىَسرجٍة اىسَاح ىٔ تاالجاتح
.3اىَسرجٍة ٍقٌٍ فً اىخاسج
.4اىَسرجٍة ٍر٘فً
.5اىَسرجٍة ٍشٌض
.6غٍش قادس ػيى اى٘ص٘ه ىيَسرجٍة

ّ.1ؼٌ
.2الX5 
 .3ال اػشف
 .1نعم
 .2ال

ّ.1ؼٌ
.2الX8 

 .3ال اػشف
X7

 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال

العمل
L1

ٕو ػَيد تأجش فً اىشٖش اىَاضً؟ (مَ٘ظف ٍْرظٌ ٍ٘ ،ظف
تؼَو جزئً أٗ مصاحة اىؼَو أٗ مؼاٍو ىحساتل اىخاص أٗ
ػاٍو ىحساب األسشج) ؟
ٍْز ذخشجل ٍِ ميٍح جاٍؼٍح ٍر٘سطح ٕ ،و سثق ىل أُ ػَيد
تأي ٗظٍفح تذٗاً ماٍو أٗ جزئً ؟ (ٍثاه ٕ :و ماُ ْٕاك أي
أسث٘ع ػَو تأجش إُ ماّد ٗظٍفح تذٗاً ماٍو أٗ جزئً )

L3

كم مرة توظفت كموظف دوام كامل منذ التخرج من الكلٌة ؟

L2

1

ّ.1ؼٌ L3 
.2ال
ّ.1ؼٌ
.2الU1 
عدد مرات التوظٌف كموظف دوام كامل
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عدد مرات التوظٌف كموظف دوام جزئً
كم مرة توظفت كموظف دوام جزئً منذ التخرج من الكلٌة ؟
L4
واآلن أود أن أسألك عن جمٌع الوظائف التً عملت فٌها منذ التخرج من كلٌة المجتمع،وحتى الوظائف التً عملت بها ألٌام معدودة وحتى بدون أجر لنبدأ بوظٌفتك األولى بعد التخرج
(أول و آخر وظٌفة ) للباحث اذا كان المستجٌب عمل بأكثر من خمس وظائف ٌرجى استخدام اوراق اضافٌة .
5
4
3
2
1
متى بدأت العمل بوظٌفتك االولى ( الثانٌة  ،الثالثة )......بعد تخرجك ؟
سنة
L5
شهر
هل ما زلت تعمل بهذه الوظٌفة؟
L6
ّ.1ؼٌ L9 

.2ال
L7

L8

ماذا كان السبب الرئٌسً  .1انتهاء فترة القسٌمة
 .2الوظٌفة كانت مؤقتة و انتهت
لتركك للوظٌفة ؟
 .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 أو التدرٌب
 .10ترك العمل بسبب انهٌار المؤسسة مالٌا (االفالس)
 .11أخرى  ،حدد _______________
متى توقفت عن العمل بهذه الوظٌفة ؟
اىسْح

اىشٖش
L9
L10

ما هً هذه الوظٌفة ؟
( مدرس  ,ممرضة ،موظف بنك،محاسب  ...الخ )
هل ساهمت الدراسة فً كلٌة المجتمع بتدرٌبك على هذه الوظٌفة؟

الوظٌفة
 .1نعم
 .2ال

L11

من كان صاحب العمل؟

L12
L13

ٍا أسٌ ٕزٓ اىَؤسسح ؟

اسٌ اىَؤسسح

هل هناك أي شخص تربطك به صلة قرابة ٌعمل لنفس المؤسسة ؟

 .1نعم
 .2ال

L14
L15
L16

L17
L18

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

كم عدد الموظفٌن اإلجمالً العاملٌن فً المؤسسة التً عملت /تعمل بها
عند استالمك للوظٌفة ؟ (من ضمنهم أنت)
عدد الموظفات
كم أنثى كانت من ضمن العدد ؟
 .1صاحب العمل مباشرة
 .2العالقات العائلٌة
 .3األصدقاء و المعارف
 .4قسم المساعدة على التوظٌف فً الكلٌة
كٌف عرفت عن هذه الوظٌفة ؟
 .5وكالة توظٌف خاصة
 .6إعالنات فً الصحف و الجرائد
 .7اإلنترنت
 .8غٌر ذلك  ،حدد ______________
 .1نعم
هل استخدمت الواسطة فً الحصول على هذه
 .2ال
الوظٌفة ؟
هل احتجت الى خبرة سابقةمن أجل الحصول على هذه الوظٌفة؟
ّ.1ؼٌ
عدد الموظفٌن

.2ال
 .3ال اػشف
L19
L20
L21

كم عدد ساعات العمل األسبوعٌة فً هذه الوظٌفة ؟
كم ٌوم فً االسبوع تعمل فً هذه الوظٌفة ؟
كم كان دخلك الشهري فً آخر شهر عمل كامل عملت فٌه؟

عدد ساعات العمل
عدد اٌام العمل
الدخل الشهري

L22

هل كنت مسجل فً الضمان االجتماعً ؟

L23

هل كان هناك عقد عمل رسمً ؟

 .1نعم
 .2ال
 .1نعم
 .2ال

L24

على مقٌاس من  ، 10 – 1إذا كانت  10تعنً سعٌد جدا  ،قٌم مدى
رضاك و سعادتك فً هذا العمل ؟
هل استخدمت قسٌمة العمل الخاصة بك من برنامج االردن االن ؟
(التحقق من امتالكها لقسٌمة عمل)
ماهً المهام والمسؤولٌات التً تقوم بها ٌومٌا ً بهذه الوظٌفة؟
كم ساعة تقضً اسبوعٌا ً تقوم بمهام لٌس لها عالقة بطبٌعة وظٌفتك؟
كم ساعة تعمل ٌومٌا ً النجاز مهام وظٌفتك الرئٌسٌة بدال من الجلوس بال
عمل؟
ما الذي تعلمته من هذه الوظٌفة؟

L25
L26
L27
L28
L29
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مقٌاس الرضا
 .1نعم
 .2ال

ساعات العمل بجد
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L30

هل توظفت بوظٌفة اخرى منذ ذلك الحٌن؟

 .1نعم انتقل الى العامود التالً L5

ما هو وضعك الوظٌفً الحالً؟

ٌ.1عمل بدوام كامل (اكثر من  33ساعة باالسبوع) U9 
ٌ.2عمل بدوام جزئً (أقل من  33ساعة فً االسبوع)
.3عاطل عن العمل وباحث عن عمل بفاعلٌة
.4عاطل عن العمل وغٌر باحث عن عمل وٌرغب فً العمل
.5عاطل عن العمل وغٌر باحث عن عمل وال ٌرغب بالعمل
 .1نعم U4 
 .2ال
 .1ال أرٌد العمل لساعات طوٌلة
 .2أنا بحاجة لرعاٌة أطفالً
 .3أنا بحاجة لرعاٌة زوجتً
 .4أنا بحاجة لرعاٌة والدي
 .5أنا مشغول بالدراسة
 .6غٌر ذلك _____________________
 .1نعم U6 
 .2ال
 .1متابعة الدراسة أو التدرٌب
 .2وجدت عمل لكن انتظر وقت البدء
 .3أنتظر رد من جهات حكومٌة (مثل دٌوان الخدمة المدنٌة)
 .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 التحق بعمل
 .12متشائم من عملٌة البحث
 .13انتظر نتائج دورة دراسٌة أو أعادة اتصال من صاحب عمل سابق
.14مكتفً ألنً أعمل عمل جزئً أحٌانا ً
 .15غٌر ذلك ________________________________

 .2ال U1 

الثطالح
U1

U2

هل تفضل أن تكون موظف بدوام كامل ؟

U3

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

U4

هل بحثت بجد عن وظٌفة خالل الشهر الماضً؟(بدوام جزئً أو
كامل)
ماهو السبب الرئٌسً الذي منعك من البحث عن عمل الشهر الماضً؟

U6
U7

كم ساعة قضٌت تبحث عن وظٌفة فً األسبوع الماضً؟
كم عدد عروض فرص العمل التً تلقٌتها خالل ال  6أشهر الماضٌة؟

U8

اذا قمت برفض أي عرض عمل ،فما هو السبب الرئٌسً لرفضه ؟

U9
U10

ما هو أدنى راتب ستقبل به فً وظٌفة جدٌدة بدوام كامل؟
هل تقبل العمل بوظٌفة بدوام كامل مدته  40ساعة أسبوعٌا ً مما ٌلً
براتب مقداره كالتالً؟:
 125 .1دٌنار/شهرٌا
 190 .2دٌنار/شهرٌا
 300 .3دٌنار/شهرٌا
 500 .4دٌنار/شهرٌا
 750 .5دٌنار/شهرٌا
 1500 .6دٌنار/شهرٌا
 10,000 .7دٌنار/شهرٌا
 .8مبلغ غٌر محدد شهرٌا
اذا كان لدٌك وظٌفة بهذا الراتب المتدنً شهرٌا ً كم تحتاج مبلغ اضافً
من (والدٌك او الزوج) التمام متطلبات معٌشتك؟

U5

أي من اإلجابات U7 

U11
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عدد العروض
اذا كانت االجابة صفر U9 
 .1عدم كفاٌة األجور
 .2ظروف العمل غٌر مالئمة
 .3لن ٌتم االستفادة من خبرتً و تجربتً
 .4عندي نقص فً الخبرة و الكفاءة لهذه الوظٌفة
 .5عدد ساعات العمل غٌر كافً
 .6عدد ساعات العمل كثٌرة
 .7حدوث تغٌٌر فً الخطط
 .8مشاكل فً المواصالت
 .9هناك عروض أفضل
 .10أخرى
 .11قبلت بأحد عروض العمل
ادنى راتب
أ) وظٌفة ال تحبها
ب) وظٌفة خارج نطاق دراستك/تخصصك
ج) مساعد إداري (سكرتٌر) لدى شركة خاصة
د) وظٌفة حكومٌة
هـ) وظٌفة بائع فً متجر/محل
و) وظٌفة مندوب مبٌعات مٌدانً (بائع متجول)
المبلغ االضافً
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المعلوماخ االساسيح
.1اعزب B6 
 .2خاطب B6 
 .3متزوج
 .4مطلق  /ارمل /منفصل

B1

ما هً حالتك االجتماعٌة ؟

B2

ما هو تارٌخ زواجك؟

B3

اٌن التقٌت بزوجك أو زوجتك؟

B4
B5

كم لدٌك من االطفال ؟
هل انت حالٌا ً حامل؟ (لإلناث فقط)

B6

ما هو التارٌخ الذي تخطط الزواج به ؟

B7
B8

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

B9

ماهو مجموع دخل اسرتك من جمٌع المصادر فً عام  2012؟

العام 
اذكر الشهر اذا كان الزواج عام  2332أو ما بعد 
 .1كلٌة المجتمع
 .2مكان العمل
 .3العالقات العائلٌة
 .4أخرى (حدد) _____________
 .1نعم
 .2ال
انتقل إلى B7 
سنة
ال أعرف 2229
شهر
ال أعرف 29
اطفال المستقبل
.1الوالدٌن
.2الزوج
.3أخرى (حدد)
الدخل

معلوماخ اضافيح
E1

هل انت حالٌا ً منتسب للجامعة أو انك تخرجت منها؟

 .1نعم
.2ال E4 

فً اي سنة بدأت الجامعة ؟
سنة البدء
E2
فً اي عام تتوقع ان تتخرج من الجامعة أو ان تكون تخرجت؟
سنة التخرج
E3
الرجاء الرجوع الى  L4- L3لمعرفة اذا كان المستجٌب قد عمل فً السابق ،فإذا كان المستجٌب لم ٌعمل أبداً فً السابق انتقل الى  ، Z1واذا كان المستجٌب قد عمل فً وظٌفة واحدة
على االقل سواء بدوام كامل أو جزئً ٌرجى المتابعة واجابة سؤال  . E4الرجاء التأكٌد على المستجٌب بأن ٌأخذ هذا السؤال على محمل الجدٌة.
المجموعة (أ):
أود أن أفهم كٌف وجدت هذه الوظٌفة التً تعمل فٌها حالٌا أو أخر
وظٌفة عملت بها .أنا سأقرأ لك قائمة من االسباب .بعد أن قرأت
الخبرة السابقة فً العمل

القائمة بأكملها ،أود منك أن تخبرنً كم سبب (عدد) من األسباب تفسر
المعدل والمواد التً حصلت علٌها فً الكلٌة /امتحان الشامل

حقا ً كٌف حصلت على هذه الوظٌفة .من فضلك ال تخبرنً هذه
امتالك المهارات االساسٌة ومهارات المقابلة

األسباب؛ فقط ان تقول لً كم من األسباب مهم جدا.
المجموعة (ب):
الخبرة السابقة فً العمل

المعدل والمواد التً حصلت علٌها فً الكلٌة /امتحان الشامل

الواسطة

E4
امتالك المهارات االساسٌة ومهارات المقابلة

المجموع (ج):





تعد المقاتلح

4

Z1

مالحظاتً على االستجابة لألسئلة المطروحة ؟

Z2

مالحظات الباحث

 .1صادقة
 .2صادقة بعض الشئ
 .3لٌست صادقة

الخبرة السابقة فً العمل
المعدل والمواد التً حصلت علٌها فً الكلٌة /امتحان الشامل
عمً ملٌونٌر (قرابتً شخص واصل كثٌر)
امتالك المهارات االساسٌة ومهارات المقابلة

