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أثر إدخال البطالة الذكٌة على برنامج اإلغاثة  من وجهة نظر موظفً وإدارة وكالة 

 الغوث الدولٌة فً منطمة الزرلاء
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أثر إدخال البطالة الذكٌة على برنامج اإلغاثة  من وجهة نظر موظفً وإدارة وكالة 

 الغوث الدولٌة فً منطمة الزرلاء

 

 الولخص
 

غاثة والخدمات موظفً دائرة اإللقتصادٌة الخصائص االجتماعٌة واإل إلىف لتعر  ل هدفت الدراسة      

ثر ادخال البطاقةة الككٌةة علةى أوالتعرف على  ،الدولٌة فً منطقة الزرقاءاالجتماعٌة فً وكالة الغوث 

موظف وموظفة فً دائرة ( 28مجتمع الدراسة من )وتكون ، برنامج االغاثة من وجهة نظر الموظفٌن

، ولتحقٌة  أهةداف الدراسةة المسح الشامل ، باستخدامموظف( 28من )مكونة  ، وتم أخك عٌنة  االغاثة

وتم تحلٌل البٌانات باسةتخدام  ،ستبانةعتماد على أداة االعلى المنهج الكمً، وقد تم اال اسةاعتمدت الدر

 .(SPSS)برنامج التحلٌل اإلحصائً فً العلوم االجتماعٌة 

%( من أفراد العٌنة هم ممن 85.7)   مجموعة من النتائج كان أهمها،الدراسة إلى  توصلتوقد       

ن الحديثة، االلكترونية التقنيات لشراء الالزم المالي الدعم توفر وكذلك أنهوا مرحلة البكالورٌوس،  وا 
 يعملو  ،حماية بيانات المستفيدين من الخدمات إلى يؤدي كالبطاقة الذكية التكنولوجيا الحديثة استخدام
 استخدام هناك رضا من المستفيدين عمى أنو  ، كبيرة بدرجة األداءالوظيفي كفاءة و فاعمية زيادة عمى

 .التكنولوجيا الحديثة كالبطاقة الذكية
 

 البنية تحديث و تطوير متابعةلى مجموعة من التوصٌات من أهمها توصلت الدراسة إوقد       
استخدام التكنولوجيا  تطبيق في ناجحة مؤسسات تجارب عمى االطالعو  برامج و أجهزة من التحتية

 تطبيق مجال في المشورة لتقديم الخبراء و االستشارية بالجهات االستعانةوكذلك  الحديثة في العمل.
 استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

 .البطاقة الككٌة ،االغاثة، وكالة الغوثالكلمات المفتاحٌة: 
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 الفصل األول

 :ممدمـــة 1-1

 

الميوووادين واألعموووال يحوووتم عموووى جميووو  المؤسسوووات عاموووة أو إن التطوووور التكنولووووجي فوووي جميووو  
خاصة أن تواكب هوذا التطوور والتسوارع التكنولووجي الوذي بوات مصودرا ووسويمة منجواز المهوام واألعموال 

 في جمي  المستويات امدارية بوقت أقل وجهد أقل .
منظموات هي وة األموم وتعتبر وكالة الغوث الدوليوة مااثوة وتشوغيل الالج وين الفمسوطينيين إحود  

المتحوودة والتوووي تعنوووى بكثيووور موون المهوووام والمسوووؤوليات والواجبوووات وذلوووك موون خوووالل أر عوووة بووورامج ر يسوووية 
  مميووون  4.2)التعموويم، الصووحة، امااثووة، الخوودمات  حيووث أن هووذو البوورامج تقوووم عمووى خدمووة مووا يقووارب )

  4102لة الغوث الدولية،)وكاالجئ فمسطيني يعيشون عمى أرض المممكة األردنية الهاشمية . 
نه من أكثر البرامج حاجة لتطويرو وا عادة النظر في الخدمات التي يقدمها وتقييمها والتأكد من  وا 
نجاعتها هو برنامج امااثة، حيث أن هذا البرنامج يعنى باألسر األكثر حاجة والتي تعاني مون حواالت 

ذا يوة لهوذو العوا الت منوذ تأسويس وكالوة الغووث عسر شديد، وقد عمل هذا البرنامج عمى توفير الموواد الغ
 ، وقد استمر البرنامج بالعمل منذ تأسيسه بنفس الوتيرة، مما زاد من مستو  الضوغ  عموى 0121عام )

الموظفين من حيث تأمين المواد الغذا ية وتوزيعها عمى هذو العا الت ومتابعة ذلك في كل مرحمة حيوث 
لعووا الت تتجموو  فووي نقطووة واحوودة فووي كوول منطقووة ليووتم تسووميمها ال يتوورك فرصووة ألي خطووا، وقوود كانووت ا

المعونة الالزمة، مما كوان يسوبب مشواكل وأخطواء وضوغ  شوديد عموى المووظفين وتعرضوهم ل سواءة فوي 
 )المرج  السابق بعض األحيان .

مما دفو  القوا مين عموى هوذا البرنوامج بوالتفكير بطور  عصورية حديثوة تسواعد عموى تقوديم الخدموة 
 فضل وتخفف العبء عمى الموظفين والمواطنين .بشكل أ

وقووود أدخموووت وكالوووة الغووووث عموووى برنامجهوووا موووا يسووومى بالبطاقوووة الذكيوووة، التوووي توووم توزيعهوووا عموووى 
العوا الت المسووتهدفة ليووتم موون خاللهوا تغذيووة حسوواب ر يسووي ويسووتطي  كول رب عا مووة اخووذ مسووتحقاته موون 

وتهووده هووذو الدراسووة لقيوواس اثوور إدخووال البطاقووة خووالل البطاقووة أينمووا شوواء وكيفمووا شوواء وفووي أي وقووت . 
 الذكية عمى برنامج امااثة في وكالة الغوث من وجهة نظر الموظفين . 
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 مشكلة الدراسة: 1-2

إن تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج وتحقيق أهداه أية مؤسسة يفرض عميها ويحتم عميها استثمار 
، وقد بات التميز بتقديم الخدمات هو هده التكنولوجيا والخدمات االلكترونية العصرية المتاحة

 لممؤسسات العامة والخاصة . ومما تقدم نستطي  أن نمخص مشكمة الدراسة في التساؤل التالي :
دارة وكالة الغوث  ما أثر إدخال البطاقة الذكية عمى برنامج امااثة من وجهة نظر موظفي وا 

 الدولية في منطقة الزرقاء ؟
 

 :ومبرراتها أهمٌة الدراسة 1-3

تعتبر هذو الدراسة هي األولى حسب معرفة الباحث في هذا المجال مموا يكسوبها أهميوة كبيورة حيوث 

دخوووال التكنولوجيوووا الحديثوووة عموووى برنوووام ج اعتووواد العمووول اليووودوي انهوووا تعكوووس أثووور تحوووديث الخدموووة وا 

تطلع توكما ، ن اثرها على الموظفٌلتسلٌط الضوء على   دراسة علمٌة متكاملةوالتقميدي ودراسوتها 

إلى أن تكون دافعاً للجامعات ومراكز الدراسةات بة ن تةولً هةكا الموضةوم ا همٌةة التةً  دراسةال

حتى  ظر االهتمام نحو فئة مهمشة لم تح نها قد تثٌ ،والتدرٌبٌستحقها فً مجاالت البحث والعلم 

ومةةن المةة مول أن تقةةدم دراسةةتنا هةةكن مجموعةةة مةةن ، االهتمةةام الكةةافً مةةن قبةةل الدارسةةٌناآلن ب

 .لتحسٌن الخدمات المقدمة لالجئٌني الخدمات االجتماعٌة مزودقد تساعد التوصٌات التً 

 :أهداف الدراسة 1-4

 لى: إ للتعرفتسعى الدراسة     

 لموظفً االغاثة  فً منطقة الزرقاءالخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة   -1

االلكترونٌة على برنامج االغاثة من وجهة نظر موظفً وكالىة الغوث اثر ادخال البطاقة   -2

 :فً منطقة الزرقاء من حٌث الدولٌة

 االمكانات المادٌة والبشرٌة -

 ضمان سرٌة وحماٌة البٌانات والمعلومات -

 للعاملٌن داء الوظٌفًا  -

 من وجهة نظر الموظفٌن رضا المستفٌدٌن -
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 أسئلة الدراسة:  1-5

 التساؤالت التالٌة: اإلجابة عن تسعى الدراسة إلى

الغوث الدولية في منطقة وكالة  االغاثة فيموظفي لما الخصائص االجتماعٌة وااللتصادٌة  -1

 ؟الزرقاء 

أثر إدخال البطاقة الذكية عمى برنامج اإلغاثة من وجهة نظر أثر إدخال البطاقة الذكية  ما -2

دارة وكالة  الغوث الدولية في منطقة الزرقاء؟ عمى برنامج اإلغاثة من وجهة نظر موظفي وا 

 من حٌث:

 االمكانات المادٌة والبشرٌة -

 ضمان سرٌة وحماٌة البٌانات والمعلومات -

 االداء الوظٌفً -

 رضا المستفٌدٌن من وجهة نظر الموظفٌن -

 :الدراسات السابمة 1-6

  2015) االونروا، دراسة ( 2
رضا المستفيدين عن التحول الى استخدام البطاقات االلكترونية الستالم 

 المساعدات في منطقة الزرقاء 
هدفت الدراسة الى التعره عمى رضا المستفيدين من برنامج االااثة والخدمات االجتماعية       

ساعدات النقدية في عن التحول الى استخدام البطاقة االلكترونية بدال من توزي  المواد العينية والم
سرة مسجمة من المستفيدين من خدمات البرنامج أ 011وتكون مجتم  الدراسة من  ،مراكز التزوي 

% 11وتوصمت الدراسة الى ان  ،باستخدام مجموعات النقاش المركزة ،في مخيمي الزرقاء وماركا
توفير الوقت  :اهمهامن عينة الدراسة راضيين عن االلية الجديدة لتوزي  المساعدات لعدة اسباب 

 وصعوبة الوصول اليها ،وعدم مال مة مراكز التوزي  من حيث عدم توفر دورات مياة ،والجهد
  وكذلك تحمل كمفة نقل المساعدات العينية.
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 2008 )  كساب دراسة (

 – والمعاشات لمتأمين العامة الهيئة في اإللكترونية الوثائق إدارة نظام نجاح متطمبات
 فمسطين

 الهي وة فوي املكترونيوة الوثوا ق إدارة نظوام نجواح متطمبوات عموى التعوره إلوى الدراسوة هوذو هودفت      
 العامة الهي ة في الحالي الوثا ق إدارة نظام واق  عمى التعره إلى بامضافة والمعاشات، لمتأمين العامة
 توم وقود والمعاشوات، لمتوأمين العاموة الهي وة في العاممين من الدراسة مجتم  ويتكون  .والمعاشات لمتأمين
 في موظف 62 من المكون  الدراسة مجتم  عمى استبانة ( 70 ) بتوزي  الشامل الحصر أسموب اعتماد
 معرفوة وجوود إلوى الدراسوة توصومت وقود .الغر يوة الضوفة-هللا رام مكتوب فوي مووظفين 8 و اوزة قطواع

 لود  قناعوة ووجوود والمعاشوات، لمتوأمين العاموة الهي وة قبل من املكترونية الوثا ق إدارة نظام بمتطمبات
 الممفوات وا هوالك تموف نسوبة وسويقمل والشوفافية والدقوة بالسورعة يمتواز املكترونوي النظوام بوأن المووظفين
 وضووح الهي وة فوي المووظفين لد  ووجود تدفقها، مسار ويوضح الدوا ر بين الوثا ق ضياع من وسيقمل
 وارتفواع التكنولوجيوة، التحتيوة البنية وتوفر املكتروني، بالنظام وثقة املكترونية الوثا ق إدارة مفهوم في
 اآلليوات و السياسوات ومعرفوة الحاسووب، عموى والعمول التطوور وحوب المووظفين لود  التعمويم نسوبة فوي

 وضوح عدم وجود إلى الدراسة توصمت كما ، املكترونية الوثا ق إدارة نظام لتطبيق الالزمة وامجراءات
 من المخاوه بعض ووجود الهي ة، في المستقبمية التطوير وخط  الحالي الوثا ق إدارة نظام آليات في

 .لمموظفين التدريب سياسات ضعف إلى بامضافة املكتروني، النظام تطبيق
 السياسات تطبيق بضرورة والوعي االهتمام زيادة :أهمها التوصيات من بعدد الدراسة خرجت وقد      
 ألهدافها الهي ة تحديد ضرورة و املكترونية، الوثا ق إدارة نظام نجاح لضمان امجراءات و واآلليات

 ووض  الهي ة في التدريب مركز بتشغيل والبدء ، ومدروس دقيق بشكل لتحقيقها والمرحمية امستراتيجية
 مشروع م  لتتناسب امستراتيجية والسياسات الخط  وض  و الموظفين، لجمي  المناسبة التدريب خط 

 مؤسسات بين ما التنافسية قدرتها وتعزيز ، املكترونية الوثا ق إدارة مجال في املكترونية الحكومة
 الخاص القطاع مؤسسات ضم أجل من لممتقاعدين خدماتها بتطوير الدولية االجتماعية الضمان

 العامة الهي ة خدمات من لالنتفاع فمسطين في المجتم  ف ات جمي  أمام المجال وفتح والجامعات
 .والمعاشات لمتأمين
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 2007 ) ، عدوان دراسة (

 حالةة االلكترونيةدراسةة الحكومة خالل من الخدمات عمى لمحصول المواطنين تقبل مدى
 غزة قطاع
 مون الخودمات عموى لمحصوول اوزة قطواع في المواطنين تقبل مد  عمى لمتعره الدراسة هذو هدفت     
 ازة قطاع سكان من عينة عمى استبانة توزي  و بتصميم الباحث قام لقد و املكترونية، الحكومة خالل
 العواطمين و الطمبوة و الخواص و العوام القطاعين موظفو هم طبقات أر عة عمى مقسمة فرد 400 بمغت
 النتوا ج إلوى لموصوول  البيانوات تحميول فوي التحميموي الوصفي المنهج باستخدام الباحث وقام العمل، عن

 فوي قصوور وجوود :أهمهوا مون النتوا ج مون لمجموعوة خمصوت وقود امحصوا ي التحميول ببرنوامج مسوتعيننا
 الموواطنين لود  كبيورة ودرايوة وعوي هنواك ايضوا املكترونيوة، بالحكوموة لمتعريوف التوعيوة آليات استخدام
 املكترونيوة الحكوموة خودمات السوتخدام الالزموة التحتيوة البنيوة تتووفر كوذلك املكترونية، الحكومة بمزايا

 لود  مال وم بشوكل امنترنوت وخدموة الحاسووب وأجهوزة والنقوال األرضوي الهواتف بخودمات والمتمثموة
 الخودمات فوي الثقوة لوديهم تتووفر كموا وامنترنوت، الحاسووب اسوتخدام مجوادتهم إضوافة الموواطنين
 من بعدد الدراسة خرجت وقد كما .خاللها من التقميدية الخدمات مشاكل كافة حل سيتم وأنه املكترونية
 الحكوموة خوالل مون املكترونيوة الخودمات إطوال  فوي الجودي البودء أهميوة :أهمهوا مون التوصويات
 فوي سوكناو ومنواطق ثقافاتوه اخوتاله عموى ككول الفمسوطيني الشوعب حكوموة سوتكون  ألنهوا املكترونيوة

 األساسوية المهوارات عموى الموواطنين لتودريب مجانيوة تودريب أمواكن تووفير أهميوة كذلك .والشتات الداخل
 التحتية البنية توفير في المساهمة كذلك متكاممة، تدريبية خطة خالل من وامنترنت الحاسوب الستخدام
 طورح عموى الخواص القطواع شوركات تشوجي  خوالل مون الموواطنين لود  املكترونيوة الخودمات السوتخدام
 والهواتف األرضوية االتصواالت قطواعي مسوتو   عموى منافسوة وخموق لمموواطنين الميسور التقسوي  بورامج
 لتحقيوق العمول فوي الشوفافية سياسوات إتبواع كوذلك الموواطن، عموى إيجابوا سوينعكس الوذي األمور النقوال
 التشوريعات سون جودا المهوم ومون املكترونيوة، الحكوموة خودمات حيوال وطموأنتهم الموواطنين توقعوات
 مون عودد تأهيول يجوب كموا بهوا، الموواطن وعالقوة املكترونيوة الخودمات عمول طور   تنظم التي والقوانين
 .املكترونية الخدمات م  التعامل عن الناجمة القضايا م  لمتعامل القانون  رجال
 

 2007 ) ،زيد أبو و جواد دراسة (

 النجاح متطمبات :األردن في االلكترونية لمحكومة المستقبمية األبعاد
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 أبعادها عمى االلكترونية الحكومة لتطبيق النجاح متطمبات توافر أثر في البحث إلى الدراسة هدفت   

 لغايات وتحقيقنا .األردنية العام القطاع مؤسسات من لعدد تحميمية دراسة إجراء خالل من المستقبمية
 الدعم المعمومات، تكنولوجيا البشرية، الموارد) المستقل الدراسة متغير لقياس استبانة اعتمدت الدراسة،
 فياألبعادالمستقبمية المتمثل التاب  المتغير قياس كذلك و النجاح، متطمبات ،(التوعية و الثقافة امداري،
 الدراسة مجتم  تمثل و.(التكمفة خفض العاممين، رضا الخدمة، جودة تحسين) االلكترونية لمحكومة
 .منها مؤسسات ست عمى الدراسة أجريت قد و االلكترونية، الحكومة لبرنامج المطبقة األردنية بالوزارات
 الحكومة تطبيق نجاح متطمبات يخص فيما :أهمها النتا ج من لمجموعة الدراسة توصمت لقد و     

 لم حين في امداري، الدعم و المعمومات تكنولوجيا و المواردالبشرية، توافر الدراسة أظهرت االلكترونية
 نجاح متطمبات ألبعاد أثر وجود إلى الدراسة نتا ج أشارت ٚ. التوعية و الثقافةي ف جاهزية توافر تظهر

 .المستقبمية أبعادها عمى االلكترونية الحكومة
 الخدماتالمعروضة قاعدة توسي  و الموظفين، بين االنترنت خدمة نشر بضرورة الدراسة أوصت لقد و

شراك الحكومية، المؤسسات م  المتعاممين و العاممين احتياجات عمى بناء الموق  عمى  في العاممين وا 
 .االلكترونية الحكومة مضمون  و محتو   عمى الوقوه من تمكنهم تثقيفية تدريبية دورات و ندوات

 
  (  Chibelushi,2008 ):دراسة 

 تعلم بالطريقة الصعبة؟ قضايا في اعتماد التكنولوجيا الجديدةفي الشركات ذات التوجهات التقنية
   الصغيرة

 
 تبني عند الصغيرة الشركات توجهها التي القضايا معرفة الدراسة هذو إجراء من الغرض كان لقد    

 أجر   فقد .التطبيق استمرارية و نجاح عمى تؤثر التي و أعمالها في الجديدة التكنولوجيا وتطبيق
 ذلك و التكنولوجياالجديدة الستخدام الشركات هذو لها تتعرض التي لمضغوط استطالع عممية الباحث
 القضايا حول لشركتين عمميتين حالتين بدراسة قام ثم من و المتحدة المممكة ارب وس  منطقة في
 انبثق الجديدة التقنيات لتبني الضغ  أن إلى الدراسة خمصت و .الجديدة التقنيات بتبني واجهوها التي
 الحديثة التكنولوجيا في االستثمار ألن المسح عممية شممتها التي الشركات تمك داخل من كبير بشكل

 التي الشركات كانت و .راباتهم تمبية و الز ا ن مشاكل حل و امنتاجية و الكفاءة لتحسين ضروري 
 لتمك االستجابة و التقييم عمى أقدر المعمومات بتكنولوجيا عممية خمفية لهم مدراء قبل من تدار

 .الضغوط



7 
 

 
 

 

: (Shiels, 2003 ) دراسة 
فهم اآلثار المترتبة على اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: رؤى من الشركات الصغيرة 

 والمتوسطة

 
 المتوسطة و الصغيرة المؤسسات من مؤسسة 24 من أولية دراسة تحميل إلى الدراسة هذو هدفت    
 ومستو   االتصاالت و المعمومات تكنولوجيا الستخدام المختمفة المحددات استنباط تريد التيو  الحجم
 عممية لتسهيل المستخدمة الطريقة تحميل إلى الدراسة هدفت كما .فيها االستخدام في التقدمو  التطور
 ولقد .الشركة في المختمفة األعمال بين و بينها التكامل تحقيق و الجديدة التكنولوجيا وتطبيق إدخال
 في المختمفة العمميات دعم إلى يؤدي االتصاالت و المعمومات تكنولوجيا استخدام أن النتا ج أظهرت
 القطاع وخصا ص نفسها المنظمة خصا ص عمى تعتمد التكنولوجيا استخدام و تبني فكرة أن  المنظمة
 عنها يوجد ال الحجم المتوسطة و الصغيرة الشركات من الكثير هناك أن بينت كما .به تعمل الذي
 و المعمومات تكنولوجيا الستخدام نتيجة األداء تحسين من تم ما مقدار لمعرفة لمقياس قابمة بيانات

 معوقات و بفوا د الوعي أن إلى الدراسة خمصت و بفوا د الوعي أن إلى الدراسة خمصت و.االتصاالت
 في منافستها زيادة من المحمية الحجم المتوسطةو   الصغيرة الشركات يمكن التكنولوجية الحمول تطبيق
 االتصاالت و المعمومات تكنولوجيا تكامل و استخدام نموذج أثبت لقد و .األوس  الجغرافية األسوا 
 أعمق استخدام خالل من األداء لتحسين منظمة طريقة لعرض القدرة أنمه الدراسة هذو في المستخدم
 .الحجم المتوسطة و الصغيرة الشركات في االتصاالت و المعمومات لتكنولوجيا

 

 السابقة الدراسات عمى التعقيب
 العر وي المجتمو  و خواص بشوكل األردنوي مجتمعنوا فوي المهموة الدراسوات مون الدراسوة هوذو تعتبور      

 من الموضوع بهذا تمت التي الدراسات لقمة و جهة من حداثته و موضوعها ألهمية ذلك و ،عام بشكل
 امدارة موضووع تتنواول دراسوة أي يوجود ال فإنوه المحميوة الدراسوات مسوتو   عموى الثفمو أخور ، جهوة

 أو االلكترونيوة العاموة امدارة وع ض موو تناولوت التوي الدراسوات بعوض سوو   ذاتوه بحود االلكترونيوة
 مون جوزء  4112 كسواب،) دراسوة تناولوت كموا    ،4112عودوان،(    دراسوة مثول االلكترونية الحكومة
 العر يوة الدراسوات مسوتو   عموى و االلكترونيوة، الوثوا ق إدارة نجواح متطمبوات وهوو االلكترونيوة امدارة

ا الدراسات معظم ركزت واألجنبية  االلكترونيوة الحكوموة أو االلكترونية العامة امدارة موضوع عمى أيضن
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 الدراسات بعض وتشابهت .التطبيق عممية تواجه التي المعوقاتو  النجاح و التطبيق متطمبات حيث من
 لكون و االلكترونية امدارة موضوع في لية االح الدراسة م    2007 ،جواد وابو زيد) دراسة مثل السابقة
 جديد ميدان في االلكترونية امدارة تطبيق إمكانية مد  موضوع تتناول أنها في اختمفت الحالية الدراسة

 السوابقة الدراسوات عون الحاليوة الدراسوة تختموفو   كموا ، الغووث وكالوة)الحكوميوة ايور المؤسسوات هو و
رضوا المسوتفيدين عون ادخوال و  الووظيفي األداء تحسوين فوي االلكترونيوة امدارة دور مبوراز تسوعى بأنهوا

 اطالعوه مون الباحوث اسوتفاد قود و.المعوقوات و النجواح متطمبوات عموى فقو  لويس و التكنولوجيوا الحديثوة
 التعقيوب فوي و الدراسوة أداة بنواء فوي و لمدراسوةالحالية، النظوري  امطوار إثراء في السابقة الدراسات عمى
 .الحالية الدراسة عنها كشفت التي النتا ج عمى
 

 

 

 

 )اإلطار النظري( الفصل الثانً

 

 هقذهة: 2-1
 

 

شمددداَ ترٚٔدددديٚت اٚ٘ددددٟ ٚوثٌددددر ترِدددُ تٌّصفدددداذ يؼثظددددر ٚش ددددؽ١ً  ؼةدددٟ ـٍ دددد ١ٓ ـددددٟ تٌ دددديق        

ـدددٟ تر دْ تردٔدددٝل تٌّ دددثلاذ ٚتٌفّث٠دددر ٚو دددح تٌصخ١٠دددا ٌفدددٛتٌٟ فّ دددر ِ ٠ددد١ٓ  ؼدددا ِدددٓ ـٍ ددد ١ٓ 

 ٌٚدٕثْ ٚسٛ ٠ر ٚتر تضٟ تٌفٍ  ١ٕ١ر تٌّفصٍر ٚذٌه إٌٝ أْ ٠صُ تٌصٛصً إٌٝ ـً ٌّعثٔثشُٙ

٠ٚددصُ ش٠ّٛددً ترٚٔدديٚت خ ددىً وثِددً شمي٠دددث ِددٓ فدد ي تٌصديلددثز تٌ ٛل١ددر ٌٍدداٚي ترل ددث  ـددٟ       

ر تٌصفص١دددر ٚش دددصًّ فددداِثز تٌٛوثٌدددر لٍدددٝ تٌصعٍددد١ُ ٚتٌيلث٠دددر تٌيدددف١ر ٚتيؼثظدددر ٚتٌد١ٕددد، ترِدددُ تٌّصفددداذ

ٚشف ددد١ٓ تٌّا١ّدددثز ٚتٌدددالُ تٌّؽصّعدددٟ ٚتيلددديتا تٌيدددؽ١ي ٚت سدددصؽثخر تٌ ث بدددر خّدددث ـدددٟ ذٌددده ـدددٟ 

٠ٚصّصدددددة وثـدددددر تٌ ؼةددددد١ٓ تٌفٍ ددددد ١١ٕ١ٓ ـدددددٟ تر دْ خثٌّٛت ٕدددددر تر د١ٔدددددر  أٚلدددددثز تٌٕددددد.ت  تٌّ دددددٍؿ 

 0856 ؼدددا أصدددٍُٙ ِدددٓ ل دددث  ؼددد.ذ تٌددد ٞ ودددثْ ـصدددٝ تٌعدددثَ  031,111تٌىثٍِدددر خثسدددصعٕث  ـدددٛتٌٟ 

ٌدددردت ذ تٌّيدددي٠ر، ٚ٘دددُ ٠فٍّدددْٛ ؼدددٛتمتز سدددفي أ د١ٔدددر ِالصدددر   شادددٌُٛٙ ـدددك تٌّٛت ٕدددر  ٠صددددة

  4102)وكالة الغوث الدولية، .تٌىثٍِر وفك تٌصي٠ٛس ٚـك تٌصٛظ١ؿ ـٟ تٌاٚتبي تٌفى١ِٛر
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ل يذ ِا١ّثز  س١ّر ٚظ ظر ؼ١ي  س١ّر، ٠ٚع١ش تٌ ؼةْٛ ت٢فيْٚ خثٌميج ِٓ  ٠ٛؼاٚ       

 لتٌّيؼة تٌ ثخكاتٌّا١ّثز؛ ٚؼ١ّعُٙ ٠ع١ ْٛ شفس ظيٚؾ تؼصّثل١ر تلصيثد٠ر ِ ثخٙر 

 مفاهٌم ومصطلحات الدراسة : 2-2

 :  الالجئون

فةً الفتةرة السةابقة إلةى  ضوا فً موطنهم ا صلً أو البلد الكي كانوا ٌعٌشون فٌة ا شخاص الكٌن تعر  

أو عةةانوا مةةن الخةةوف الشةةدٌد  سةةباب معٌنةةة، بسةةبب العةةرج أو الةةدٌن أو الجنسةةٌة أو  ،ٌةةةمخةةاطر جد  

 (2013،المفوضٌة العلٌا لشؤون الالجئٌن) .االنتماء إلى فئة اجتماعٌة معٌنة أو الرأي السٌاسً

 

:الجئى فلسطيي

ٚلا سثّ٘س ـٟ  ـثٖ . ترؼً ٌّؽّٛلر ٚتـاذ ِٓ تٌ ؼة١ٓشعا ترٚٔيٚت ـي٠اذ ِٓ ـ١ط تٌص.تِٙث تٌ ٠ًٛ 

ٚـ١ط أٔٗ وثْ ٠صٛفٝ أص  أْ شىْٛ . أ خعر أؼ١ثي ِٓ  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ٚـٟ شفم١ك ش١ّٕصُٙ تٌد ي٠ر

 .ِٕظّر ِالصر، ـما لٍّس تٌٛوثٌر شا ٠ؽ١ث لٍٝ شعا٠ً خيتِؽٙث ٌر٠فث  خث ـص١ثؼثز تٌّصؽ١يذ ٌ ؼة١ٓ

ألٚٔيٚت، ـإْ  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ُ٘ أٌٚةه ترشاثص تٌ ٠ٓ وثٔس ـٍ  ١ٓ ٟ٘ ٚٚـك تٌصعي٠ؿ تٌع١ٍّثشٟ ٌ

، ٚتٌ ٠ٓ ـماٚت ِٕثمٌُٙ 0837ٚأ٠ث   0835ِىثْ إلثِصُٙ تٌ د١عٟ ف ي تٌفصيذ تٌٛتلعر خ١ٓ ـ.٠يتْ 

.0837ِٚٛ د  ملُٙ ٔص١ؽر تٌييت  تٌعيخٟ تيسيتب١ٍٟ لثَ 

سةاند عملٌةة العنةف أو نةوم مخةر مةن  أي شخص أو مجموعة أو مؤسسةة شةارب بشةكل مباشةر أو     

 (المرجع الساب ) .اإلساءة ضد إرادة شخص ما

 :اإلدارة االلكترونٌة

 لتكنولوجيا الواس  االستخدام طريق عن االلكتروني المكتب إحالل و الورقية المعامالت عن االستغناء 
 االلكتروني التبادل EDI و أعمال كل از إنج في االلكترونية الوسا ل كل استخدام هي أو المعمومات
 التبادل و لألموال االلكترونية التحويالت و االلكتروني البريد استخدام مثل المنظمة معامالت لمبيانات

 ( 2007 عامر،)   أخر الكترونية وسا ل أية و االلكترونية النشرات و الفاكس و لممستندات االلكتروني
 

  :)الذكٌة( البطالة االلكترونٌة

الكترونٌة صادرة من بنةب محلةً بهةدف اسةتالم المخصصةات المالٌةة مةن المسةاعدات التةً  بطاقة     

  4102)وكالة الغوث الدولية، .االغاثة فً وكالة الغوث الدولٌة ٌقدمها برنامج
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 براهج الخذهبت التي تقذم هي قبل األوًروا 3:2

 برًبهج التعلين

شفم١ك وثًِ إِىثٔثشٗ ٠عا ـمث أسثس١ث ٚأِيت ِيو.٠ث إْ تٌٛصٛي إٌٝ شع١ٍُ وف١ً خخْ ٠ ثلا وً  فً لٍٝ 

ٌٍص١ّٕر تٌد ي٠ر  ٚلا أد وس ترٚٔيٚت ٘ ٖ تر١ّ٘ر ِٕ  أوعي ِٓ سص١ٓ لثِث ٚذٌه ِٓ ف ي ضّثْ أْ 

 وثـر  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ِصثؾ ٌُٙ سدً تٌٛصٛي إٌٝ شع١ٍُ ٔٛلٟ 

٠ر ٌ ؼة١ٓ ٚتر٘اتؾ تئّثب١ر ٌألٌف١ر، إْ أـا أ٘اتـٕث تٌيب١ ر، تسصٕثدت إٌٝ تٌص.تِٕث شؽثٖ تٌص١ّٕر تٌد ي

شصّعً ـٟ ِ ثلاذ تر فثي ٚتٌ دثج تٌ ؼة١ٓ لٍٝ توص ثج تٌّعيـر ٚتٌّٙث تز تٌّ بّر ٚذٌه لٓ 

 ي٠ك شٛـ١ي شع١ٍُ أسثسٟ لثٌّٟ  إْ تٌصع١ٍُ ترسثسٟ لثٌٟ تٌؽٛدذ ٠ص١ؿ تٌّؽثي ٌ ؼةٟ ـٍ  ١ٓ رْ 

١ٓ ٚل١ّمٟ تٌصفى١ي ِٚص ثِف١ٓ، ٚـاٛ ٠ٓ خ٠ٛٙصُٙ ٠يدفٛت ِٛت ١ٕٓ ٚتظم١ٓ ِٚدال١ٓ ٚتسصميثب١

 ٚلٍٝ تسصعاتد ٌٍّ ثّ٘ر ـٟ ش١ّٕر ِؽصّعُٙ ٚتٌّؽصّة تٌعثٌّٟ 

ِا سر ٚش عر و١ٍثز ١ِٕٙر ٚو١ٍص١ٓ ٌٍعٍَٛ تٌصيخ٠ٛر إضثـر إٌٝ ِعٙا٠ٓ ٌصا ٠ح  555ِٚٓ ف ي 

ٚسط ٚذٌه خٛؼٛد ِث ٠مث ج تٌّع١ٍّٓ، ـٕفٓ ٔمَٛ خإدت ذ ٚتـا ِٓ أودي ترٔظّر تٌّا س١ر ـٟ تٌ يق تر

ِٓ ٔيؿ ١ٍِْٛ  ثٌح ِ ؽ١ٍٓ ـ١ٗ  إْ ِعاي تٌما ذ لٍٝ تٌميت ذ ٚتٌىصثخر ِٚ ص٠ٛثز تٌصفي١ً تٌعٍّٟ 

ـٟ أٚسث   ٍدر ترٚٔيٚت شعا ِٓ ضّٓ تٌٕ ح ترلٍٝ ـٟ ِٕ مر تٌ يق ترٚسط  وّث أْ خئثِؽٕث 

ـٟ تٌٕٛ  ت ؼصّثلٟ، ٚ٘ٛ تٌّع١ث  تٌ ٞ تٌصيخٛٞ لا وثْ لٍٝ تٌاٚتَ ٍِص.ِث خثٌّفثـظر لٍٝ تٌّ ثٚتذ 

 لّٕث خصفم١مٗ ٌٍّيذ ترٌٚٝ ـٟ تٌعما تٌ ثدس ِٓ تٌميْ تٌّثضٟ 

، خاأ خئثِػ تٌصيخ١ر ٚتٌصع١ٍُ ـٟ ترٚٔيٚت خإص ؾ  ب١ ٟ ِاشٗ أ خة سٕٛتز ٠ٙاؾ 1100ٚـٟ لثَ 

 ي٠ٓ  وّث س١ادٞ ٌّ ثلاشٕث لٍٝ شٍد١ر تٌّ ثٌح تٌّص ٛ ذ ٌٍٕظثَ تٌصيخٛٞ ـٟ تٌميْ تٌفثدٞ ٚتٌع

تيص ؾ أ٠ ث إٌٝ فاِثز أـ ً ٌ ٍدر  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ـٟ ِات س ترٚٔيٚت ٚـٟ ِيتو. تٌصا ٠ح 

 تٌّٕٟٙ ٚتٌى١ٍثز تٌصيخ٠ٛر  ٚس١صُ شفم١ك ذٌه ِٓ ف ي:

  شٛـ١ي ِع١ٍّٓ ِا خ١ٓ شا ٠دث ؼ١ات ٠ٚصّصعْٛ خثٌفٛتـ. ـٟ ِات س ِصّىٕر 
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  ٓٔٛلُٙ ت ؼصّثلٟ ٚلا شُٙ ٚظيٚـُٙ تٌيف١ر ٚصٛي ِص ثٚٞ ٌىثـر تر فثي خؽض تٌٕظي ل

 ٚٚضعُٙ ت ؼصّثلٟ ت لصيثدٞ 

  ِٕٗٙثغ ٚظ١ك تٌيٍر ٠ّٚىٓ تٌٛصٛي إ١ٌ 

  خ١ةر ِا س١ر ٚصف١ر ِ بّر 

  وكالة الغوث  ِيثد  شع١ّ١ٍر ِف ٕر خ ىً ؼ١ا، خّث ـٟ ذٌه تسصااتَ تٌصىٌٕٛٛؼ١ثز تٌفا٠عر(

  4102الدولية،

 برًبهج الصحة

سٕر، لٍٝ شما٠ُ فاِثز ش١ٌّٛر ـٟ تٌيلث٠ر  51تٌيفر ـٟ ترٚٔيٚت، روعي ِٓ  لًّ خئثِػ      

تٌيف١ر تر١ٌٚر، سٛتً  تٌٛلثب١ر أٚ تٌع ؼ١ر، ٌ ؼة١ٓ تٌفٍ  ١١ٕ١ٓ ِٚ ثلاشُٙ لٍٝ تٌٛصٛي إٌٝ فاِثز 

 تٌيلث٠ر تٌيف١ر تٌعث٠ٛٔر ٚتٌصايي١ر 

شّي ـٟ ل١ٍّر شفٛي د٠ّٛؼيتـٟ، إذ أصدؿ إْ تٌفةثز تٌ ىث١ٔر تٌّ صف١اذ ِٓ فاِثز ترٚٔيٚت         

تٌٕثس ٠ع١ ْٛ ِاذ أ ٛي ٚأصدفس تـص١ثؼثشُٙ ِاصٍفر، ٚفثصر شٍه ت ـص١ثؼثز تٌّصعٍمر خثرِيتا 

ؼ١ي تٌ ث ٠ر ٚتٌفث ز تٌّ.ِٕر تٌصٟ ش صالٟ شٛـ١ي تٌيلث٠ر لٍٝ ِاٜ تٌف١ثذ، ِعً تٌ ىيٞ ٚت شفث  

لٓ سٍ ٍر ِصٛتصٍر ِٓ تٌّيتـً تٌصٟ شداأ خفصيذ ضؽط تٌاَ ٚتٌ ي ثْ  إْ تٌف١ثذ تٌيف١ر لدث ذ 

تٌيضثلر ٚشّصا ـصٝ شماَ تٌ ٓ، ٚوً ِٕٙث ٌٙث تـص١ثؼثشٙث تٌفي٠اذ ٚتٌاثصر  ٌ ت ـإْ خئثِؽٕث ٠صدة "ٔٙػ 

 دٚ ذ تٌف١ثذ" ـٟ شما٠ُ ـ.ِصٗ ِٓ تٌااِثز تٌيف١ر تٌٛلثب١ر ٚتٌع ؼ١ر 

إٌٝ إؼيت  إص ؾ أسثسٟ  تٌدئثِػتٌفٍ  ١١ٕ١ٓ، خثد سع١ثً ٌٍصياٞ ٌ ـص١ثؼثز تٌّصؽ١يذ ٌ ؼة١ٓ        

ٔٙػ ـي٠ك صفر ترسيذ ـٟ ِيتـمٕث تٌيف١ر تر١ٌٚر، خث سصٕثد  ٝ، ـ١ط شد1100ٕـٟ تٌدئثِػ ـٟ سٕر 

 إٌٝ ل١ُ تٌيلث٠ر تٌيف١ر تر١ٌٚر تٌصٟ شٕثدٞ خٙث ِٕظّر تٌيفر تٌعث١ٌّر 

ر تٌيف١ر تر١ٌٚر شمَٛ لٍٝ أسثس شما٠ُ تٌيلث٠ر ٠ماَ ـي٠ك صفر ترسيذ فاِثز شثٍِر ـٟ تٌيلث٠       

تٌى١ٍر ٌألسيذ خخوٍّٙث، ِة تٌصيو١. لٍٝ تٌع لثز تٌ ٠ٍٛر تٌّاٜ خ١ٓ ِماِٟ تٌااِر ٚتٌّيتؼع١ٓ، 

ٚضّثْ شما٠ُ تٌيلث٠ر تٌّصّفٛ ذ ـٛي تٌفيد ٚتٌ ثٍِر ٚتٌّصٛتصٍر  ـ  ً لٓ ذٌه، ٠ ثلا ـي٠ك صفر 

 ثٍِر تٌصٟ شاظي ـٟ تٌيفر، ِعً تٌٕظثَ تٌؽ تبٟ، ٚتٌٕ ث  تٌدأٟ، ترسيذ ـٟ تٌصياٞ إٌٝ تٌم ث٠ث تٌ

 ٚتٌصع١ٍُ، ٚتٌعٕؿ تٌمثبُ لٍٝ تٌٕٛ  ت ؼصّثلٟ، ٚـّث٠ر تٌ فً، ٚتٌفمي، ٚتٌص١ّٕر تٌّؽصّع١ر 
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لٍٝ دلُ شٕف١  ٔٙػ ـي٠ك صفر ترسيذ ِٓ ف ي شدٕٟ ٔظثَ ـعثي ٌٍّٛتل١ا، إٌٝ تٌدئثِػ  لًّ    

ا ط ٠عٍِٛثز تٌيف١ر ٚسؽ ز  د١ر إٌىصي١ٔٚر أظثَ تٌيفر تيٌىصيٟٚٔل  ٚؼثٔح شٛـ١ي ِٕدي ٌٍّ

ً لٍٝ ؼ١ّة  ِيو.تً ـٟ  028تٌيف١ر تٌدثٌػ لاد٘ث  ّيتو.تٌرْ ٠ىْٛ ٔٙػ ـي٠ك صفر ترسيذ ِعّّث

  1104لث١ٌُ تٌاّ ر خفٍٛي سٕر تر ؼ١ّة

ٛدذ ١ِثٖ تٌ يج، ٚشما٠ُ خثيضثـر إٌٝ ذٌه، ٠عًّ خئثِػ صفر تٌد١ةر ـٟ ترٚٔيٚت لٍٝ ضدط ؼ   

فاِثز تٌييؾ تٌيفٟ، ٚتٌ ١ يذ لٍٝ ٔٛتلً ترِيتا ٚتٌمٛت ا ـٟ ِا١ّثز ٌ ؼة١ٓ، ِّث ٠ ثُ٘ 

  4102)وكالة الغوث الدولية، ـٟ ففض ِاث ي ترٚخةر 

 برًبهج الحوبية 

ٔ.ت  ِص.ت٠ا شٙاؾ أٔ  ر ترٚٔيٚت ٌٍفّث٠ر إٌٝ ت سصؽثخر  ـص١ثؼثز تٌفّث٠ر ٌ ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ٚسط     

ٚش ي٠ا ٠عُ أ ؼث  تٌّٕ مر  ٌما أدٜ تٌٕ.ت  تٌ ٛ ٞ إٌٝ ش ي٠ا ِةثز ت٢ ؾ ِٓ  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ، خّٓ 

ـٟ ذٌه ل يتز ت٢ ؾ إٌٝ تر دْ ٌٚدٕثْ، ـ١ّث شٙاز ؼ.ذ ظ ض ؼٛ ز ِٓ ترلّثي تٌعاتب١ر ـٟ 

.ذ، خّث ـٟ ذٌه تٌفيث  سدة سٕٛتز  ل ٚذ لٍٝ ذٌه، ـإْ ت ـص ي تيسيتب١ٍٟ ٌٍ فر تٌؽيخ١ر ٚؼ

تيسيتب١ٍٟ ٚتٌٕ.تلثز تٌّصىي ذ ـٟ ؼ.ذ، ٠صيشح ل١ٍٗ شدعثز ف ١يذ ِٚ صّيذ لٍٝ تٌصّصة خفمٛق 

 ؼةٟ ـٍ  ١ٓ  ٚرسدثج ِصعادذ وع١يذ، ـإْ  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ   ٠صّصعْٛ خخخ ط ـمٛق تئ ثْ ـ١ّث 

 شص.ت٠ا د ؼر ليضر تٌٕ ث  ٚتر فثي ٌٍعٕؿ ٚتيسث ذ 

ترف١يذ، لٍّس ترٚٔيٚت لٍٝ م٠ثدذ لا شٙث خ ىً ود١ي ٌصٛـ١ي تٌفّث٠ر ٌ ؼةٟ ـٍ  ١ٓ  ٚـٟ تٌ ٕٛتز

ِٓ ف ي ِدثد تز ِصعادذ، ٚتشصًّ ذٌه لٍٝ دٚ تز شا ٠د١ر ٌٍّٛظف١ٓ لٍٝ تٌفّث٠ر ٚأٔ  ر ـّث٠ر 

ِايير ٌ ّثْ تٌصيو١. لٍٝ ترشاثص ترشا ليضر ٌٍّاث ي ٚشع١١ٓ ِٛظفٟ ـّث٠ر لٍٝ 

ز تٌعثِر ٚوثـر ِىثشح ألث١ٌُ تٌع١ٍّثز  ٚوؽ.  ِٓ إ ث  لًّ تٌفّث٠ر، لثِس تٌٛوثٌر ِ ص٠ٛثز تٌيبثسث

ٚلٍّس لٍٝ ش ٠ٛي أدٚتز ِٚعث١٠ي فثصر خصما٠ُ تٌااِر  ٠ٚصُ  1101خصدٕٟ س١ثسر ٌٍفّث٠ر ـٟ لثَ 

ل١ثس ِاٜ تٌصماَ تٌّفيم ِٓ ف ي ل١ٍّثز شال١ك دتف١ٍر س٠ٕٛر لٍٝ تٌفّث٠ر  ٚشصٛـي ٌاٜ ترٚٔيٚت 

يتِػ ِّصاذ ٌّٕة تٌعٕؿ تٌّ صٕا ٌٍٕٛ  ت ؼصّثلٟ ٌٚ سصؽثخر ٌٗ ـ١ّث لثِس أ٠ ث خص ٠ٛي إ ث  لًّ خ

 اتٌّيؼة تٌ ثخكلٌفّث٠ر تٌ فً 

 إطبر عول الحوبية
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إْ ترٚٔيٚت ِفٛضر خإؼيت  ِؽّٛلر ٚتسعر ِٓ ترٔ  ر ٌفّث٠ر  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ـٟ ألث١ٌُ ل١ٍّثشٕث  

ّصفاذ خصف٠ٛض ترٚٔيٚت ـٟ ِؽثي تٌفّث٠ر ِٓ ف ي ت لصيتؾ ـٟ ٚشعصيؾ تٌؽّع١ر تٌعثِر ٌألُِ تٌ

ليت تشٙث خثٌعًّ تٌم١ُ تٌ ٞ شمَٛ خٗ تٌٛوثٌر ٌصخ١ِٓ تٌفّث٠ر ٌٍ عح تٌفٍ  ١ٕٟ، ٚخيٛ ذ فثصر  ؼةٟ 

تٌٕ ث   –ـٍ  ١ٓ  إْ شف٠ٛض تٌٛوثٌر خ خْ تٌفّث٠ر ٠صٕثٚي خ ىً فثص ـمٛق تٌفةثز تٌّ ص عفر 

ٞ تيلثلثز، ٚلا شؽعس تٌؽّع١ر تٌعثِر ترٚٔيٚت لٍٝ ِٛتصٍر ت سصؽثخر ٚتر فثي ٚترشاثص ذٚ

 ـص١ثؼثز ٘ ٖ تٌفةثز ٚـمٛلٙث ـٟ ل١ٍّثشٙث ٚـمث ٌٍيىٛن تٌا١ٌٚر ذتز تٌع لر خّث ـٟ ذٌه تشفثل١ر ـمٛق 

 تٌ فً ٚتشفثل١ر تٌم ث  لٍٝ وثـر أشىثي تٌص١١ّ. ضا تٌّيأذ ٚتشفثل١ر ـمٛق ترشاثص ذٚٞ تيلثلثز 

أ١ّ٘ر تٌفّث٠ر ٌ ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ٠صُ شيؼّصٙث إٌٝ إؼيت تز ل١ٍّر ِٓ ف ي تٌّايغ ت سصيتش١ؽٟ  إْ

ٚتٌ ٞ ٠ص ٍح ِٓ تٌٛوثٌر  1110-1105ترٚي ِٓ ٚظ١مر ت سصيتش١ؽ١ر ِصٛس ر ترؼً ٌألٚٔيٚت ٌأللٛتَ 

شع.٠.٘ث"  تٌعًّ ِٓ أؼً "ضّثْ أْ ـمٛق تٌ ؼة١ٓ تٌّٕيٛص ل١ٍٙث ـٟ تٌمثْٔٛ تٌاٌٟٚ ِف١ّر ٠ٚصُ 

 ٚشٕص ت سصيتش١ؽ١ر ِصٛس ر ترؼً لٍٝ:

ش دك ترٚٔيٚت ٔٙؽث ش١ٌّٛث ٌٍفّث٠ر  إْ ٘ ت ٠ ًّ خعات "دتف١ٍث" ٠يو. لٍٝ شفم١ك ـمٛق  ؼةٟ 

ـٍ  ١ٓ ـٟ خيتِػ تٌٛوثٌر ٌصما٠ُ تٌااِثز ِٚٓ ف ٌٙث، ٚخعات "فث ؼ١ث" ٠ صًّ لٍٝ ت شصيتن ِة 

يتَ ـمٛق  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ  ِٚة ذٌه، ـإْ و  ِٓ ٘ ٠ٓ تٌؽٙثز تٌّ اٌٚر ذتز تٌيٍر ٌ ّثْ تـص

 تٌدعا٠ٓ   ٠صعث ا ِة ت٢في 

 :ٟ٘ ٕٚ٘ثٌه أ خعر لٕثصي ِىٍّر ٌٕٙػ تٌفّث٠ر ٌاٜ تٌٛوثٌر 

  ش ّٓ ترٚٔيٚت أٔٙث شماَ تٌفّث٠ر ـٟ خيتِؽٙث ٌصما٠ُ تٌااِر ِٚٓ ف ٌٙث ٚذٌه خٛتس ر شٍد١ر تٌفا

 تردٔٝ ِٓ ِعث١٠ي تٌفّث٠ر 

 ٚٔيٚت خيتِػ تٌفّث٠ر تٌصٟ ش صؽ١ح ٌصٙا٠اتز تٌفّث٠ر ٚتٌصٟ شع.م صّٛد  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ش دك تر 

  ،شعثٌػ ترٚٔيٚت ـث ز تٌعٕؿ ٚتيسث ذ ٚتيّ٘ثي ٚت سصؽ ي تٌصٟ شصعيا ٌٙث تٌفةثز تٌّ ص عفر

 ٚتٌصٟ ش ًّ تٌٕ ث  ٚتر فثي 

 ي ِيتلدر ت ٔصٙثوثز ٚتيخ غ شع.م ترٚٔيٚت ـمٛق  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ٚـمث ٌٍمثْٔٛ تٌاٌٚٝ ٚذٌه ِٓ ف 

  4102)وكالة الغوث الدولية، لٕٙث ِٚٓ ف ي ت ٔايت  ـٟ ـّ ز تٌّٕثصيذ تٌاثصر ٚتٌعثِر 
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 الخذهبت االجتوبعيةاالغبثة وبرًبهج 

٠ماَ خئثِػ تيؼثظر ٚتٌااِثز ت ؼصّثل١ر ـٟ ترٚٔيٚت ِؽّٛلر ِصٕٛلر ِٓ فاِثز تٌفّث٠ر 

 ٚؼ١ي تٌّدثشيذ ـٟ ألث١ٌُ ل١ٍّثز تٌٛوثٌر تٌاّس ت ؼصّثل١ر تٌّدثشيذ 

ٚ٘ ت  –ٌٚىً شاص تٌفك ـٟ أْ ٠صّصة خّ صٜٛ ِع١ ر ِ بُ ٌيفصٗ ٌٚيـث٘ٗ ِعٍّث ٘ٛ و ٌه ٌعثبٍصٗ 

 ٘ٛ أـا  وثب. تٌىيتِر تئ ث١ٔر ترسثس١ر 

ِىثٔث  –ِٓ ؼٍّر أِٛ  أفيٜ  –ٔفٓ ٔعًّ لٍٝ ـّث٠ر ٘ ت تٌفك لٓ  ي٠ك ضّثْ أْ تٌ ؼة١ٓ ٌا٠ُٙ 

إِٓث ١ٌع١ ٛت ـ١ٗ ١ِٚث٘ث ٔظ١فر ٌٍ يج ٚ عثَ وثؾ ٚـيصر ٌٍٙيج ِٓ شدؿ تٌفمي  ٚٔفٓ ٔعًّ لٍٝ 

ـّث٠ر تٌفك ـٟ ِ صٜٛ  بك ِٓ تٌّع١ ر ٚذٌه ِٓ ف ي ِؽّٛلر ِٓ فاِثز تٌفّث٠ر ت ؼصّثل١ر 

 تٌّدثشيذ ٚؼ١ي تٌّدثشيذ، ِة شيو١. ؼٙٛدٔث لٍٝ تٌ ؼة١ٓ ترشا ـميت 

ٍٝ شع.٠. تٌص١ّٕر ٚت لصّثد لٍٝ تٌ تز ٌألـيتد ترلً ـظث ـٟ ِؽصّة تٌ ؼة١ٓ، ٚلٍٝ وّث ٔعًّ أ٠ ث ل

ترفص تٌٕ ث  ٚتر فثي ٚتٌ دثج ٚترشاثص ذٚٞ تيلثلثز ٚودث  تٌ ٓ، ٚذٌه ِٓ ف ي لًّ 

ِؽصّعٟ ٠ٙاؾ إرٜ إدِثغ شٍه تٌفةثز تٌّّٙ ر  ٚلٓ  ي٠ك شّى١ٓ تٌ ؼة١ٓ تٌّعيض١ٓ ٌألف ث  

ٌٛصٛي ٌٍااِثز تٌّصايير، ـإٕٔث ٔعًّ لٍٝ ش ؽ١ة ت سصم ١ٌر ٚتٌصّثسه ت ؼصّثلٟ ٚشٛـ١ي سدً ت

 ٚت لصّثد لٍٝ تٌ تز 

 88، لٍّٕث ِة 0878ٚشعا تٌ يتور ِة تٌّؽصّة ؼثٔدث ـ٠ٛ١ث ِٓ ٔٙػ تٌفّث٠ر تٌاثص خٕث  ِٕٚ  لثَ 

ثـ١ر ٚتٌصيـ١ٙ١ر، ل ٚذ ِٕظّر ِؽصّع١ر ِٓ أؼً تٌصي٠ٚػ ٌّؽّٛلر ٚتسعر ِٓ ترٔ  ر ت ؼصّثل١ر ٚتٌعم

 (المرجع الساب ) لٍٝ تٌصا ٠ح لٍٝ تٌّٙث تز ٚفاِثز تٌصخ١ً٘ 

 القروض الصغيرة

شمَٛ دتبيذ تٌص٠ًّٛ تٌيؽ١ي تٌصثخعر ٌألٚٔيٚت خصٛـ١ي ـيص ِ صاتِر يد ت  تٌافً ٌ ؼةٟ ـٍ  ١ٓ 

 ل ٚذ لٍٝ تٌّؽّٛلثز تٌفم١يذ أٚ تٌّّٙ ر تٌصٟ شع١ش ٚشعًّ خثٌميج ُِٕٙ 

شماَ تٌميٚا ٚتٌااِثز تٌّث١ٌر تٌصى١ٍ١ّر ٌألسي تٌّٕ.١ٌر ٚأصفثج ترلّثي تٌي٠ثد٠ر ٚأصفثج ٟٚ٘ 

ترلّثي تٌيؽ١يذ  إْ ٘ ٖ ت سصعّث تز شعًّ لٍٝ إ٠ؽثد ٚظثبؿ ٚلٍٝ تسصاتِصٙث، ٚشمًٍ ِٓ تٌفمي 

 ٚشعًّ لٍٝ شّى١ٓ لّ بٕث، ٚشفا٠ات تٌّيأذ 
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ؽٍّْٛ لٍٝ ش ؽ١ً ٚإدت ذ ألّثي صؽ١يذ، ٚؼثٌدث ِث إْ تٌعا٠ا ِٓ لّ   خئثِػ تٌص٠ًّٛ تٌيؽ١ي ٠

شىْٛ ؼ١ي  س١ّر ٚلٍٝ ٘ثِش ت لصيثد  ٚ٘ا   ٠ ٍّْٛ ص١ثدٞ ترسّثن ٚأصفثج تٌىيتؼثز 

ٚلثِ ز تٌا١ث ر ـٟ تٌّٕثمي ٚخثبعٟ خ  ثز تٌا ث   ٚٔفٓ ٔيو. ـٟ ل١ٍّثشٕث تيليتض١ر لٍٝ 

ؼةْٛ ـ١ٙث، ـ١ط أٔٙث ش١ًّ رْ شىْٛ ِيتو. ٔ ث  تٌّٕث ك تٌف ي٠ر تٌفم١يذ تٌصٟ ؼثٌدث ِث ٠ع١ش تٌ 

 شؽث ٞ ٚصٕثلٟ 

لثِث، ـإْ خئثِؽٕث ٌٍص٠ًّٛ  21-07ِٚٓ أؼً إ٠ؽثد ـيص ش ؽ١ً ذتش١ر ٌٍ دثج ِّٓ ُ٘ ـٟ سٓ 

 تٌيؽ١ي ٠ماَ أ٠ ث ليٚضث تخصاتب١ر ٌٍ دثج ١ٌمِٛٛت خدا  ألّثٌُٙ تٌصؽث ٠ر تٌاثصر 

تٌ دثج ٚتٌعّ   تٌّّٙ ١ٓ ت٢في٠ٓ، ـإْ خئثِػ ِٚٓ ف ي إليتا  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ٚتٌٕ ث  ٚ

تيليتا تٌيؽ١ي ٠عًّ لٍٝ دلُ ٘اؾ ترٚٔيٚت ٌٍص١ّٕر تٌد ي٠ر "ِ صٜٛ ِع١ ر  بك"  ٚشعًّ تٌاتبيذ 

لٍٝ شٕظ١ُ خيِؽصٗ ٚـك ٘اؾ تسصيتش١ؽٟ ٠صّعً ـٟ ش.٠ٚا لّ بٗ "خااِثز ِث١ٌر شثٍِر ٚسدً أوعي 

 " تٌصٟ ٠ّىٕٙث أْ شماَ ٌُٙ ـيصث ؼا٠اذ ٌٍٛصٛي إٌٝ ِيتـك تٌص ١ٍؿ ٚت دفث 

 البنية التحتية وتحسين المخيمات

ِٓ أصً ِث ٠مث ج ِٓ فّ ر ِ ١٠ٓ  ؼا ـٍ  ١ٕٟ ِ ؽٍْٛ ٌاٜ تٌٛوثٌر، ـإْ ظٍعُٙ شمي٠دث ٠ع١ ْٛ 

 ِا١ُ ِعصيؾ خٗ ٌ ؼة١ٓ ـٟ تر دْ ٌٚدٕثْ ٚسٛ ٠ر ٚتٌ فر تٌؽيخ١ر ٚل ث  ؼ.ذ  47ـٟ 

شٍه تٌّا١ّثز ِٓ "ِاْ ف١ثَ" ِالصر إٌٝ شؽّعثز ـ٠ٛ١ر ِىصظر ِٓ تٌدٕث٠ثز  ٚلٍٝ ِي تٌ ١ٕٓ، شفٌٛس

ِصعادذ تٌ ٛتخك ذتز ِّيتز ض١مر شّصثم خصيو١. ِيشفة ِٓ تٌفمي ٚت وصظثظ تٌدثٌػ  ٚشعا تٌّا١ّثز ِٓ 

ٙث خ١ٓ تٌد١ةثز تٌف ي٠ر ترشا وعثـر ـٟ تٌعثٌُ، ٌٚىٓ خ دح أْ ِدثٟٔ تٌّا١ُ لا شُ خٕثؤ٘ث ١ٌصُ تسصعّثٌ

 خ ىً ِالس، ـما شعيضس شٍه تٌّدثٟٔ ٌٍاِث  ٚتٌايتج ؼيت  ٘ ٖ تٌعمٛد تٌ ٠ٍٛر 

ـٟ أْ ٠صّصعٛت خّ صٜٛ ِ بُ  –ِعٍّث ٌؽ١يُ٘ تٌفك أ٠ ث  –ٚخّٛؼح تٌمثْٔٛ تٌاٌٟٚ، ـإْ ٌ ؼة١ٓ تٌفك 

ُ ِٓ تٌّع١ ر، خّث ـٟ ذٌه تٌ ىٓ، ٚدْٚ تيف ي خخٞ ِٓ تٌفمٛق ترفيٜ تٌصٟ ٠صّصعْٛ خٙث خٛصفٙ

خٙاؾ ِعثٌؽر تٌد١ةثز تٌّصٙثٌىر ٌٍّا١ّثز، شعًّ دتبيذ تٌد١ٕر  1116 ؼة١ٓ  ِٕٚ  إ  لٙث ـٟ لثَ 

تٌصفص١ر ٚشف ١ٓ تٌّا١ّثز لٍٝ ـيض١ر أْ تٌظيٚؾ تٌّىث١ٔر ٚتٌد١ة١ر تٌصٟ ٠ع١ش ـ١ٙث تٌ ؼةْٛ   ٠ّىٓ 

 ـيٍٙث لٓ سدً ِع١ صُٙ أٚ  ـثُ٘ 
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-االلتصادٌةواالجتماعٌةمنالظروفالمعٌشٌةلالجبٌنالٌمكنفصلمستوٌاتالمعٌشةوالتنمٌة

حٌثأنكلمخٌمفرٌدمن،نوعٌةالبٌبةالمادٌةفًالمخٌملهتأثٌرمباشرعلىنوعٌةالحٌاةالٌومٌة

نوعه،وتخططنحنتحسٌنالمخٌماتخٌاطالحتٌاجاتالسكان.باإلضافةإلىالمنازل،ونحنتأهٌل

والعٌادات.إدراكالالحتٌاجاتالخاصةلألشخاصذوياإلعالة،وتشملاألماكنالعامةوالمدارس

وباإلضافةإلىالتحسٌناتتحسٌناتلدٌناطرقالوصولإلٌهاوالممراتفًجمٌعأنحاءالمخٌمات.

استبالٌة،بنٌتناالتحتٌةوتحسٌنالمخٌماتبرنامجٌعٌدالمخٌماتالتًدمرتأوتضررتخالل

ارثالطبٌعٌة.فًهذهاألولاتمنحاالتالطوارئ،كماتمدماألونرواللسكنالنزاعالمسلحوالكو

.الفوريالمؤلتةوالمساعدةالمباشرةمثلالمٌاهوالصرفالصحً،والكهرباء  

 إشراك المجتمع المحلي

إدراكاللمعرفةالتمدربثمنمنالالجبٌنحولالبٌباتالمحلٌةالخاصةبها،وكلهاخططتحسٌن

ومبتنظٌمالمخٌماتتدعوإلىالمشاركةالكاملةمنسكانالمخٌم.لبلتنفٌذالتحسٌناتخارج،نم

مجموعاتعملمعمختلفأصحابالمصلحةداخلالمجتمع،معالتركٌزبشكلخاصعلىأعضابها

األكثرضعفا:النساءواألطفال،والالجبٌنذوياإلعالة.ثمٌتموضعهاعلىاالحتٌاجاتالتًحددتها

 هذهاألفرلةالعاملةإلىخططعمل،تصمموتنفذفًأسلوبالمشاركة.

 

توفٌرمدخالتمنخاللمجموعات-شارنالالجبٌنفًكلمرحلةمنمراحلالعملٌةٌو

ف ي وً العمل،وتمٌٌمأثرالمشارٌععلىحٌاتهم،وتحملفعالالتحسٌناتمنخاللالعملفًالبناء

صيت  ـاض ـٟ ِٕث ك ل١ٍّثشٕث، دأخس ترٚٔيٚت دِٚث لٍٝ تشاثذ إؼيت تز ٌٍصاف١ؿ ِٓ ت٢ظث  لٍٝ 

ذ تٌ ؼة١ٓ ـ١ث  

إٕٔث ٔعًّ خ ىً ٚظ١ك ِة ـيق ترُِ تٌّصفاذ ـٟ تٌد د تٌّ ١فر ِٓ أؼً ش ٠ٛي ف ط تسصؽثخر     

 ث بر ِٚفصٍّر لدي ِيتـً تٌٛلث٠ر ٚت سصعاتد ٚت سصؽثخر ٚتئعثش  ٚـٟ تٌعثدذ ـإْ ٘ ٖ تٌع١ٍّثز 

٠ٍر ترِا لا شص ٍح ؼٙٛد شىْٛ لي١يذ ترؼً  ٚلٍٝ أ٠ر ـثي، ، ـإْ ـث ز تٌ ٛت ئ تئ ث١ٔر  ٛ

 إؼثظر ِ صاتِر 

، 0837ٚلا خاأز ترٚٔيٚت خّ ثٔاذ  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ ٌٍّيذ ترٌٚٝ ـٟ ألمثج  يدُ٘ ـٟ لثَ     

ٚتٌٕ.تلثز تٌ ـمر  ٚـٟ  0856ٚتسصّيز خفعً ذٌه ـٟ ألمثج ترلّثي تٌعاتب١ر تٌصٟ ـاظس ـٟ لثَ 

https://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A?program=3410
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ٛت ئ فثص لٍٝ ِ ثلاذ تٌٛوثٌر لٍٝ ت سصؽثخر لما تٌعّث١ٕ١ٔثز ِٓ تٌميْ تٌّثضٟ، لًّ خئثِػ  

ٌٍفيج تر١ٍ٘ر تٌٍدٕث١ٔر ِٚٓ خعا٘ث ت ٔصفثضر ترٌٚٝ تٌصٟ خاأز ـٟ تٌ فر تٌؽيخ١ر ٚؼ.ذ ـٟ لثَ 

ٚتٌم١ٛد تٌاثٔمر ٌ ـص ي تيسيتب١ٍٟ، خّث ـٟ ذٌه  1111  وّث لٍّس ت ٔصفثضر تٌعث١ٔر ـٟ لثَ 0876

 ثلاذ  ث بر ِ صّيذ ٌٍصعثًِ ِة ـث ز تٌفيِثْ ت ؼصّثلٟ تٌفيث  لٍٝ ؼ.ذ، لٍٝ فٍك ـثؼر ٌّ

 ٚت لصيثدٞ ٚتٌفيِثْ تٌّيشدط خثٌفمٛق تٌصٟ ٠ع١ ٙث  ؼةٛ ـٍ  ١ٓ 

، ش دح دِث  ِا١ُ ٔٙي تٌدث د ٌ ؼة١ٓ ِٓ لدً تٌؽ١ش تٌٍدٕثٟٔ إٌٝ ش ي٠ا ِث ٠مث ج ِٓ 1116ٚـٟ لثَ 

 ثدذ خٕث  تٌّا١ُ وؽ.  ِٓ خيتِؽٙث تٌ ث بر  ؼا  ِٕٚ  ذٌه تٌٛلس، دأخس تٌٛوثٌر لٍٝ إل 16,111

ٚـٟ ؼ.ذ، شعًّ ترٚٔيٚت لٍٝ ت سصؽثخر ٌ ـص١ثؼثز تٌٍّفر تٌصٟ ش ددس خٙث ترلّثي تٌع ىي٠ر 

  1101ٚوثْٔٛ ترٚي  1118تيسيتب١ٍ١ر ـٟ وثْٔٛ تٌعثٟٔ 

ٟ ِؽًّ ِٚٓ أؼً ت سصؽثخر ٌٍٕ.ت  تٌّاِي ـٟ سٛ ٠ر، شعًّ ترٚٔيٚت لٍٝ شٛـ١ي دلُ  ث ئ ـ

ل١ٍّثز تٌٛوثٌر ـٟ سٛ ٠ر، ٟٚ٘ شمَٛ أ٠ ث خّ ثٔاذ تٌعاد تٌّص.ت٠ا ِٓ  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ تٌ ٠ٓ ٠فيْٚ إٌٝ 

 ٌدٕثْ ٚتر دْ 

 اإلغبثة والخذهبت االجتوبعية في األردى2:4   

  

٠عًّ خئثِػ تيؼثظر ٚتٌااِثز ت ؼصّثل١ر ـٟ تر دْ لٍٝ ِعثٌؽر خعض ِٓ ت ـص١ثؼثز      

ت لصيثد٠ر تروعي إٌفثـث ٌّؽصّة  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ  ٚ٘ٛ ٠عًّ لٍٝ ش ؽ١ة تٌعًّ تٌّؽصّعٟ  ت ؼصّثل١ر

تٌ ٞ ٠ّىٓ تٌ ؼة١ٓ تروعي ليضر ٌٍّاث ي لٍٝ ٚؼٗ تٌصفا٠ا ِٓ أْ ٠يدفٛت أوعي تلصّثدت لٍٝ 

إدت شٙث  أٔف ُٙ  ٚتٌدئثِػ ٍِص.َ خص١ّٕر تٌما ذ تٌّاس ١ر ٌٍّٕظّثز تٌّؽصّع١ر تر خة ٚتٌع ي٠ٓ تٌصٟ شصُ

 ِٓ لدً ٌؽثْ إدت ٠ر ِف١ٍر  ٠ٚصخٌؿ خئثِػ تٌااِثز ت ؼصّثل١ر ِٓ ظ ض ٚـاتز  ب١ ر ٟ٘:

٠عًّ خئثِػ تيؼثظر ٚتٌااِثز ت ؼصّثل١ر لٍٝ تؼصعثض تٌفمي ِٓ أٚسث  تٌعثب ز تٌ ؼةر     

ي خئثِؽٕث ِ ثلاذ تٌفٍ  ١ٕ١ر، ِة إل ث  تر٠ٌٛٚر ٌّٓ ُ٘ ِٓ ـةر تٌفمي تٌّالة، أٚ ترشا ـميت  ٠ٚٛـ

شدىر أِثْ تؼصّثلٟ ٌصٍه تٌفةر ِٓ تٌ ؼة١ٓ ش صًّ لٍٝ دلُ ؼ تبٟ أسثسٟ ٚإلثٔثز ٔما٠ر شدٍػ ل١ّصٙث 

 دٚ   س٠ٕٛث ٌٍفيد تٌٛتـا شييؾ ِيذ وً أ خعر شٙٛ   011

ُ ، تٌ ٠ٓ ٠ صٍّْٛ لٍٝ لث١ٍِٓ تؼصّثل١١ٓ، ِة تٌّ ة١ٌٛٓ ـٟ أ ؼث  تيل١ٍت ٚٔيٚت ٠صعثْٚ ِٛظفٛ     

ٚتٌٛوثٌر ِٓ أؼً تٌم١ثَ خا تسثز ِىصد١ر ٚم٠ث تز ١ِات١ٔر ٌص ؽ١ً ِٓ ٠ ٍدْٛ تٌص ؽ١ً ـٟ شدىر ترِثْ 
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ت ؼصّثلٟ  ٚخثٌص٠ًّٛ تٌ ٞ ٠مّٗ ِىصح تٌّفٛا تٌ ثِٟ ٌ ؼة١ٓ، ٔمَٛ أ٠ ث خصٛم٠ة إلثٔثز ٔما٠ر 

  1112روعي ِٓ ل ي٠ٓ  ؼةث ِٓ تٌعيتق ِّٓ شُ شيـ١ٍُٙ ـٟ لثَ 

ث ِ ثلاذ ٔما٠ر ِاصث ذ لٍٝ شىً ِٕؿ ٔما٠ر شييؾ ٌّيذ ٚتـاذ ِٓ أؼً ت ـص١ثؼثز وّث ٔماَ أ٠ 

ترسثس١ر ٌألسي تٌّع١ ١ر أٚ ِٓ أؼً تٌفث ز تٌ ث بر تٌعثب١ٍر  ٚخثٌصٕ ١ك ِة خئثِػ ترٚٔيٚت ٌٍد١ٕر 

 تٌصفص١ر ٚشف ١ٓ تٌّا١ّثز، ٔمَٛ أ٠ ث خخدت  ِّٙر إلثدذ شخ١ً٘ تٌّ ثوٓ 

يتِػ تٌّيأذ تر خعر ل يذ ٚتٌّٛملر لٍٝ وثـر تٌّا١ّثز فاِثز شٙاؾ إٌٝ ش ١ًٙ شماَ ِيتو. خ       

ت ٔايت  تٌفثلً ٌٍّيأذ ـٟ تٌٕ ث  ت لصيثدٞ تٌّؽ.ٞ  إْ خئثِػ تٌّيأذ ـٟ تٌص١ّٕر ٠ع.م ش ٛ ٘ٓ 

ت ؼصّثلٟ ٠ٚ ؽة دٚ ٘ٓ ـٟ لثب شٙٓ ِٚؽصّعثشٙٓ  ٚل ٚذ لٍٝ ذٌه، ـإْ ِيتو. تٌديتِػ تٌٕ ثب١ر 

ٕٝ أٔ  ر شدثخ١ر وّدثد تز ٠مٛد٘ث تٌ دثج ٚخيتِػ خٕث  تٌما تز  ٚخثيضثـر ٌ ٌه، شّصا تٌديتِػ شصد

 ٌص ًّ شما٠ُ تسص ث تز لث١ٔٛٔر ِؽث١ٔر ٌٍّيأذ ِٓ ف ي أ خعر ِىثشح لث١ٔٛٔر ِيشد ر خٙث 

 10,530، تسصفثد ِٓ تٌااِثز تٌصٟ شماِٙث ِيتو. تٌديتِػ تٌٕ ثب١ر ِث ِؽّٛلٗ 1101ٚف ي لثَ 

  فً ٚشثج  6,140تِيأذ إٌٝ ؼثٔح 

شصدٕٝ ِيتو. تٌصخ١ً٘ تٌّؽصّعٟ تٌع يذ ٔٙػ ِٕظّر تٌيفر تٌعث١ٌّر ـ١ثي إلثدذ تٌصخ١ً٘ تٌّ صٕاذ لٍٝ     

تٌّؽصّة ٚتٌصٟ شعًّ لٍٝ إشيتن وثـر أصفثج تٌع لر ـٟ تٌّؽصّة خع١ٍّر شخ١ً٘ تٌ ؼة١ٓ ذٚٞ 

ّثلٟ  وّث ٚشٍص.َ ِيتو. تٌصخ١ً٘ تٌّؽصّعٟ خيـة تٌٛلٟ تيلثلثز ٚشىثـا تٌفيص ٌُٙ ٚتٔاِثؼُٙ ت ؼص

خايٛص ـمٛق ترشاثص ذٚٞ تيلثلثز ٚشٛـ١ي أؼٙ.ذ ِع١ٕر ٚفاِثز إـثٌر إٌٝ ؼثٔح ِ ثلاذ 

 تٌدثٌؽ١ٓ ِٓ ذٚٞ تيلثلثز ـٟ شخ١ِٓ شا ٠ح ٚشٛظ١ؿ ـٕٟ ِ بُ 

يلثلثز ـٟ شاص ِٓ ذٚٞ ت 00,166فاِر ٌّث ِؽّٛلٗ  32,463، شُ شما٠ُ 1101ٚف ي لثَ 

 ِيتو. تٌصخ١ً٘ تٌّؽصّع١ر شٍه 

٠عا خئثِػ تٌيٕاٚق تٌّؽصّعٟ ٚتـات ِٓ تٌااِثز تٌصٟ ٠صُ شما٠ّٙث شفس ِظٍر خئثِػ تيليتا      

تٌّؽصّعٟ تٌيؽ١ي تٌ ٞ ٠ٙاؾ إٌٝ م٠ثدذ تٌفيص تيليتض١ر ٌ ؼة١ٓ ترلً ـظث  ٚل ٚذ لٍٝ ذٌه، 

ّيأذ لٓ  ي٠ك ش١ ١ي سدً ٚصٌٛٙث ٌٍميٚا إٌٝ ؼثٔح ـإْ تٌدئثِػ ٠ع.م تٌصّى١ٓ ت لصيثدٞ ٌٍ

 ش.٠ٚا٘ث خصع١ٍُ ِثٌٟ ٠ّىٕٙث ِٓ إدت ذ ليٚضٙث 

إْ تٌّفثـظر لٍٝ سؽ ز تٌ ؼة١ٓ ٚشفا٠عٙث لدي خئثِؽٕث تٌاثص خث سصفمثل١ر ٚتٌص ؽ١ً ٌٙٛ ٚتـا 

تٌّصىثًِ ٌص ؽ١ً ٔظثَ تٌّعٍِٛثز  –ِٓ أ٠ٌٛٚثشٕث   إٕٔث ٔ صااَ ٔظثِث ِد١ٕث لٍٝ ت ٔصئس ٚـا٠عث 
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ٚذٌه خٙاؾ شفا٠ا أ١ٍ٘ر تسصفمثق فاِثز ترٚٔيٚت  إْ ٘ ٖ تٌّعٍِٛثز تيـيثب١ر، لٕاِث  –تٌ ؼة١ٓ 

٠صُ ؼّعٙث ٚشف١ٍٍٙث خ ي٠مر ِ بّر، شعا ؼ. ت ـثسّث ِٓ شا ١ ٕث، ترِي تٌ ٞ س١ّىٕٕث ِٓ إلاتد 

 ٚشما٠ُ فاِثز أـ ً 

ٌّ صّيذ تٌعا٠ا ِٓ  ؼةٟ ـٍ  ١ٓ إٌٝ تٌٙيٚج فث غ ، دـعس ت ض يتخثز تٌ ١ثس١ر ت1100ِٕٚ  لثَ 

شٍه تٌد د ٔفٛ تر دْ  ٚلا أدٜ ذٌه ٚخ ىً ود١ي إٌٝ م٠ثدذ تٌ ٍح لٍٝ فاِثز ترٚٔيٚت، ترِي تٌ ٞ 

٠ص ٍح ِٛت د ِث١ٌر ٚخ ي٠ر إضثـ١ر  ٚشعًّ ـيلٕث خؽا ٌ ّثْ أْ ٘ ٖ تٌّؽّٛلر ِٓ تٌ ؼة١ٓ شفيً 

 فصثغ إ١ٌٙث لٍٝ تٌااِثز ٚتٌّ ثلاذ تٌصٟ ش

 الٌةالبطالاتااللكترونٌةفًتمدٌمالمساعداتلبرنامجاالغاثة

 لتقديم المساعدات  بطاقات الكترونيةاللية استخدام آ 2:5

مععععحلعععولنهاٌعععةشعععهرفبراٌر/شعععباطالمنصعععرم،أغلمعععتمراكعععزتوزٌععععالمعععؤن،داخعععلالمخٌمعععات

الحصععععصاليذابٌععععةالمسععععتحمةلالجبععععٌن.الفلسععععطٌنٌةفععععًاألردن،أبوابهععععا،بعععععدماأنهععععتتوزٌععععع

ع اعتععادالمسعععؤولونفعععتحاألبعععوابمجعععدداعكلومعععاحعععانموععععدتوزٌععععالمعععؤن،لكعععنهعععذهالمعععرةوخالفعععا

لمععاكععانٌحععدثفععًالماضععً،ٌبععدوأنهععاسععتيلكإلععىاألبععد.ٌععأتًذلععنبعععدمالععررتوكالععةغععوث

لوتشعععيٌلالالجبعععٌنالفلسعععطٌنٌٌنالتابععععةلألمعععمالمتحعععدة أونعععروا (اسعععتبدالبرنامجهعععا،العععذيتحعععوو

خععععاللسععععنواتالنكبععععةالفلسععععطٌنٌةإلععععى رمععععزللمأسععععاة ،لتطلععععكبرنامجععععاجدٌععععداٌحفععععظكرامععععة

 .الالجبٌنوٌمنحهمالحرٌةلتحدٌداحتٌاجاتهمالمعٌشٌة،بحسبماأوضحت

الععععالمًتعتمعععدرباسعععةاألونعععرواباالتفعععاقمععععالحكومعععةاألردنٌعععةوالشعععراكةمععععبرنعععامجاليعععذاء

عجدٌععداعأطلمععتعلٌععه البطالععةاإللكترونٌععة ،ولععددخععلحٌوععزالتنفٌععذ التععابعلألمععمالمتحععدة،برنامجععا

بععدءاعمععنالٌععوم.مععنخاللععه،تسععتبدلالوكالععةالحصععةاليذابٌععةالتععًكانععتتوزعهععاعلععىالالجبععٌن

سعععععتةأشعععععه  (.رأربععععععمعععععراتفعععععًالععععععام،بمٌمعععععةمالٌعععععةتعععععوزعمعععععرتٌنخعععععاللالععععععام أيكعععععلو

وٌمععنحالبرنععامجالالجبععٌنحرٌوععةاالختٌععارمععابععٌنالحصععولعلععىالمبلععلنمععداع،أواختٌععارالتسععوق

مععععنخععععاللاسععععتخدامالبطالععععةاإللكترونٌععععةفععععًالمتععععاجرالمعتمععععدة،أوالععععدمجبععععٌناالثنععععٌن.وال

ٌمتصععرتطبٌعععكالبرنعععامجعلعععىاألردن،بعععلٌشعععملمنطمتععٌنإضعععافٌتٌنضعععمنمنعععاطكنطعععاقعمعععل

نعععرواالخمسعععة،وهمعععاالضعععفةاليربٌعععةولبنعععان.فعععًالممابعععل،ٌسعععتحٌلتطبٌعععكبرنعععامجالبطالعععةاألو

اإللكترونٌعععةفعععًلطعععاعغعععزةوسعععورٌةبسعععبباألوضعععاعاألمنٌعععةالصععععبةغٌعععرالمسعععتمرةوغٌعععاب
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البنٌععععةالداعمععععةلتطبٌمععععه.معععععذلععععن،تأمععععلمصععععادرفععععًاألونععععرواأنتتععععوفرالظععععروفالمالبمععععة

 .ًالمنطمتٌنالبالٌتٌنلتطبٌمهمستمبالعف

وفًولتمعنحالبرنعامجالالجبعٌنالفلسعطٌنٌٌنفعًاألردنخٌعاراتالحصعولعلعىالمبلعلنمعداعأو

استخدامالبطالةاإللكترونٌةللتسعوقأوالعدمجبعٌناالثنعٌن،فععر علعىالالجبعٌنفعًالضعفةاليربٌعة

المعتمدة،علىأنٌحصلالالجبونفًلبنانعلىالتسوقمنخالل البطالةاإللكترونٌة منالمتاجر

ألعف01ألعفالجعا نحعو048المبللنمعداع.المسعتفٌدونمعنالمسعاعدات،والبعاللععددهمفعًاألردن

ملٌعونالجعافعًسعجالتها،بعداعلعٌهمالملعكوهعم1211أسرةبحسبإحصاءاتاألونروا(،منأصل

 .ٌودوعونمراكزتوزٌعالمساعداتإلىاألبد

ععلى كثٌرونراحواٌفكرونبمستمبلهمفًظلاعتمادهم البطالةاإللكترونٌة .وبداالحزنواضحا

مالمحالالجبةالستٌنٌةأممعروف،بعدمااستلمتحصتهااليذابٌةاألخٌرة.تمولإنها المعرةاألخٌعرة

احصعلتعلٌعهإلعىبٌتهعا .التًآتًفٌهاإلىهنا.كانتتنظرإلىالعاملالذيٌساعدهافًتوصٌلم

عفًظلإمكانٌةأن تضٌف: الأعتمدأنالبطالةاإللكترونٌةستكونبدٌالعجٌداععنالمؤونة،خصوصا

ٌحصلرباألسرةعلعىالمبلعلنمعداع .تضعٌف: غعداعالعزالم الرجعال(ٌصعرفونالمعالعلعىالعدخان

وعلعىالعرغممعنإلعرارأممععروفبالتععبواألمورغٌراألساسٌة،بدالعمنشراءاألكلألوالدهعم .

الذيتعانٌهللحصولعلىحصتهااليذابٌةفًكلموعدتوزٌعواضطرارهاإلىالولوففًطعوابٌر

ٌوم  ."طوٌلة،إالأنهاتمول: نحنالنستلمالمؤنفًكلو

طوٌعل .تتعابع:منجهتها،تسألالحاجةفوزٌةالعبد: هلهذهمؤن؟أنتملمترواالمؤنمنذزمن

 زمان،عندمواعٌعدالتوزٌعع،كنعانعأتًمعنالفجعرلنسعتلم.وكعانالعبع ٌنعامونفعًالمكعانلٌلحمعوا

أدوارهم.الٌوم،تنتهًفًساعةوتعوددارن .وتلفتهذهالمرأةالسبعٌنٌةإلىالتراجعفًالحصعص

ًوٌزٌعدونبٌععمنعه.الٌعوم،ٌعطوننعااليذابٌةالعابلٌة.تمول: زمان،كنانأخذكلشًءومانأخعذهٌكفع

نتتععاتٌف كمٌععاتللٌععة(التكفععًأحععداع.واإنٌرٌععدونإعطاءنععامصععاري مععال(،والأعععرفإنكععان

 ."ستكفًأمال

وكثٌراعمااعتادالالجبوناتهاماألونروابتملٌصالمساعداتاليذابٌةالتًٌحصعلونعلٌهعا،بهعدف

ع.فًالممابل ،كانعتالمنظمعةتعردمؤكعدةعلعىثبعاتلٌمعةالمسعاعداتالممدمعةمعنالعدولإليابهانهابٌا

 .المانحععععة،والفتععععةفععععًالولععععتنفسععععهإلععععىزٌععععادةأعععععدادالمسععععتفٌدٌنمععععنالخععععدماتالتععععًتمععععدمها
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ع عللسجالتالمالٌة،تبلللٌمةالحصةاليذابٌةالتعًٌحصعلعلٌهعاالفعردسعنوٌا ع،81وفما دوالراعأمٌركٌعا

دوالراع.وعلىالرغممنالزٌعادةالتعًطعرأت004فردفًبرنامجالبطالةاإللكترونٌةفٌماخصصلل

علىحصةالفرد،إالأنمصادرفًاألونرواأعربتلـ العربًالجدٌد عنمخاوفهعامعنأنٌصعبح

ًالالجبونفرٌسةللتضخمفًالمستمبل.وبحسبالمصادر،فإناحتمالارتفاعأسعارالسلعاليذابٌةف

 .السوقالمحلًمستمبالعلمتتضمنهحساباتواضعًالبرنامج

وعدس.الأستطٌعإعطاء عمرانجدوعمنهؤالءالالجبٌن،ٌمول: لٌستالحٌاةكلهاسكروأرزو

الحكومععةزٌععتللععًبععدالعمععنلٌمععةفععاتورةالكهربععاء.والأسععتطٌعتبععدٌلالمعلبععاتالتععًأحصععلعلٌهععا

لالجععاالخمسععٌنًأنالبطالععةاإللكترونٌععةأفضععلبكثٌععرمععناالسععتمرارفععًبأسععطوانةغععاز .وٌععر ا

توزٌعالمؤنبالطرٌكالتملٌدٌةالتًاعتمدتمنذالنكبة.ٌتابع: فعًالولعتالحعالً،أجعدنفسعًمجبعراع

ععلٌنعا.لكننعًفعًبعع األحٌعان،أحتعاجإلعىأشعٌاءأخعر  . علىالمبولبعبع األشعٌاءالتعًتعوزو

أنهفًكثٌرمناألحٌان،ٌمدمعلىبٌعحصتهاليذابٌةأوجزءمنهاللتجعارالعذٌنٌعدفعونوٌشٌرإلى

 .لهأسعاراأللبكثٌرمنلٌمتها

تجدراإلشارةإلىازدهارتجارةالمؤنفًالمخٌماتالفلسطٌنٌة،التًاشتهرتفٌهانساء.وكان

ةوبٌعهابأسعارمرتفعة.وٌعزوالالجبونكثٌرونٌمبلونعلىشراءالحصصاليذابٌةبأسعارزهٌد

سٌطرةالنساءعلى تجارةالمؤن إلىإلدامرباتالبٌوتعادةعلىاستالمالحصصاليذابٌة،ما

عداخلمجتمعاتاللجوءالمحافظة ٌجعلالتواصلبٌنالتاجراتورباتالبٌوتأسهلوأكثرأمانا

 .والتًتنبذاالختالط

استفادةاألسرمنبرنامجالبطالةاإللكترونٌةبالطرٌمةاألمثل،سوفٌعملبهدفالتأكدمن

باحثونلد األونرواعلىالتأكدمنمعرفةرباألسرةكٌفٌةاستخدامالبطالة،باإلضافةإلىاستفادة

جمٌعأفراداألسرةمنعملٌةالصرف،منأجلاتخاذخطواتولراراتمنشأنهاتالفًاألخطاء

بالباحثونالالجبٌنعلىكٌفٌةاالستفادةمنالبطالة،التًلد تظهرمستمبالع.وٌفتر أنٌدرو

وتوزٌعكتٌوبٌحتويعلىشرحمفصلحولكٌفٌةاستخدامهاومحاذٌراالستخدامالخاطا،باإلضافة

إلىأسماءالمتاجرالمعتمدةللتسوقوالمصارف،إلىجانبخطساخناستحدثفًالمكاتبالربٌسٌة

 .للوكالةوالمصارفالمعتمدةوبرنامجاليذاءالعالمًلإلجابةعنأياستفسار

،عمدتإلىإصداروثٌمةٌحصلالالجا0837مذنشأتاألونروافًنوفمبر/تشرٌنالثانًعام

عغذابٌعةوخعدماتصعحٌةوتعلعٌممجعانً. منخاللهاعلىجملةمنالخدماتاإلغاثٌة،تشعملحصصعا



22 
 

 
 

ٌهاحٌنها كارتالمؤن ،فًإشارةإلىالخدمةاألهمالممدمةلالجبٌنوهًتوفٌراليذاء.ولدأطلكعل

وفًولتالحك،عدولتاألونعروااسعمالوثٌمعة،وأطلمعتعلٌهعا كعارتتسعجٌل ،بهعدفالحفعاظعلعى

كرامععةالالجبععٌنوإثبععاتالهوٌععةالوطنٌععةللفلسععطٌنًبيعع النظععرعععنالجنسععٌةالتععًٌحملهععافععًبععالد

عأمامبرنامج اللجوء.لكنالتعدٌللمٌسمطعبارة المؤن كاسمشعبًمازالمتداوالع،ولنٌسمطغالبا

 ." البطالةاإللكترونٌة

والٌوم،ٌأتًالبرنامجبعدنحوستسنواتمنتسوٌمهمنلبلاألونرواللدولالمانحةوالمضٌفة

برنامجاإلغاثةالمابمعلىتمدٌمالمساعداتلالجبٌن،والتًكانتترفضهبهدفالحفاظعلىفلسفة

اليذابٌة،لبلأنتنجحفًانتزاعموافمةالمانحٌنوالمضٌفٌن.ولددافعتعنفكرتهابفكرةضرورة

الحفاظعلىكرامةالالجبٌنووضعحدلولوفهمفًطوابٌرللحصولعلىالمساعدات،ومنحهمحرٌة

رواسنواتطوٌلةعلىتكٌٌفأنفسهممعماتموماألونروااختٌارأولوٌاتهمالمعٌشٌة،بعدماأجب

 .بتوزٌعهضمنتمٌٌمهاالحتٌاجاتهم

عبالتطبٌك،الذيٌخضعللتمٌٌمنهاٌةالعامالجاري،ولدٌؤدي وٌبمىالحكمعلىنجاحالبرنامجمرهونا

 ه. *(مجأوإدخالتعدٌالتعلٌهلتحسٌنإلىإعادةالنظرفًالبرنا

 :www.unrwa.orgالمصدر  )*( 

 الفصل الثبلث

 )الطرٌمة واإلجراءات (

 ممدمة: 3-1

ن هكا الفصل وصفا لإلجراءات التً  وصف  تتضمن تًلتحقٌ  أهداف هكن الدراسة، وال تمتتضم 

ختٌرت بها، وككلب وصف أُسحبت من  العٌنة والطرٌقة التً مجتمع الدراسة الكي منهج الدراسة، و

التً ات بعت للت كد من صدقها وثباتها، وكٌفٌة تطبٌقها على أفراد العٌنة، أداة الدراسة واإلجراءات 

ووصف طرٌقة جمع البٌانات وأسلوب التصحٌح، فضالً عن اإلشارة إلى ا سالٌب اإلحصائٌة التً 

 استخدمت، والمجال الزمانً والمكانً.



23 
 

 
 

 منهج الدراسة: 3-2

 وكلب من خالل تصمٌم استبان  خاصة،المنهج الوصفً التحلٌلً وتقوم هكن الدراسة على استخدام    

موظفً برنامج االغاثة فً وكالة الغوث الدولٌة فً منطقة ك داة لجمع البٌانات وتوزٌعها على 

جمع وتحلٌل البٌانات التً تم توزٌعها باستخدام ا دوات الحاسوبٌة واإلحصائٌة وتم  .الزرقاء

 .والرٌاضٌة الستخالص النتائج

 مجتمع الدراسة: 3-3

موظفً دائرة االغاثة والخدمات االجتماعٌة فً وكالة الغوث الدولٌة ٌتكون مجتمع الدراسة من      

 ل0261، اٚوثٌر تٌؽٛض تٌا١ٌٚر .موظف وموظفة( 28) فً منطقة الزرقاء والبالغ عددهم

 عٌنة الدراسة: 3-4

تم اختٌار جمٌع موظفً دائرة االغاثة والخدمات اسلوب المسح الشامل لعٌنة الدراسة حٌث تم اختٌار   

 موظف وموظفة. 28الة الغوث الدولٌة فً منطقة الزرقاء والبالغ عددهم كاالجتماعٌة فً و

 أداة الدراسة:  3-5

ً استبانة أعدت خصٌص تصمم   ، لهكا الغرض وتم جمع البٌانات والمعلومات من أفراد عٌنة الدراسة ا

وتناولت تساؤالت الدراسة والمنبثقة من التساؤل العام للدراسة )مشكلة الدراسة( ومن خالل قراءة 

، ومن خالل االدارة االلكترونٌةاإلطار النظري وا دب الساب  والمعلومات التً تم تجمٌعها حول 

وقد استخدم . نةفً صٌاغة أسئلة وفقرات االستباطالم على الدراسات السابقة، ا مر الكي ساهم الا

أثر إدخال البطالة الذكٌة أن استخدام  ٌساعد فً سلم إجابة خماسً لإلجابة على الفقرات، حٌث 

من وجهة نظر عٌنة على برنامج اإلغاثة  فً وكالة الغوث الدولٌة فً منطمة الزرلاء 

 وضع سلم اإلجابة على النحو اآلتً:تم الدراسة، وقد 

 (.5رقم )ب سلبٌة. بدرجة كبٌرة جداً وأعطً صفة 1

 (.4رقم )ب سلبٌة. بدرجة كبٌرة وأعطً صفة 2

 (.3رقم )ب. بدرجة متوسطة وأعطً صفة حٌادٌة 3

 (.2رقم )اٌجابٌةب. بدرجة منخفضة وأعطً صفة 4
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 (.1رقم )ب اٌجابٌة.  بدرجة منخفضة جداً وأعطً صفة 5

برنامج اإلغاثة  فً وكالة الغوث الدولٌة  موظفً عٌنة الدراسة منفراد أتم توزٌع االستبانة على وقد 

مجموعة من التساؤالت و الفقرات  ضمن عدة محاور االستبانة ، وتضمنت فً منطقة الزرقاء 

 وفقرة( سؤاالً 37تضمنت االستبانة )حٌث  تفٌد فً تحقٌ  أهداف هكن الدراسةللوصول إلى إجابة 

 قُسمت على  جزأٌن، وكلب على النحو اآلتً:

نوم ( وهً: )الجنس، 3-1ٌشمل ا سئلة )و قتصادٌة:ء ا ول: الخصائص االجتماعٌة واإلالجز  -أ

 .(العمل، المستوى التعلٌمً

 -ب. الجزء الثانً : وٌحاول هكا الجزء اإلجابة على أسئلة الدراسة، وهً:

 (.12 – 4وٌشتمل على الفقرات من) ،االمكانات المادٌة والبشرٌةٌتعل  بمحور والسؤال )الثانً(:  -

شتمل على ٌ، و ضمان حماٌة وسرٌة البٌانات والمعلوماتٌتعل  بمحور والسؤال )الثالث(:   - 

 (.18-13الفقرات من )

 (.29-19ٌشتمل على الفقرات من )و، االداء الوظٌفً  وٌتعل  بمحورالسؤال )الرابع(:  - 

 (.34-30، وٌشتمل على الفقرات من )رضا المستفٌدٌن  بمحور وٌتعل السؤال )الخامس(:  -

 

 الصدق والثبات: 3-6

 داة الدراسة:أصدق  -

علةةى عةةدد  مةةن المحكمةةٌن مةةن أعضةةاء الهٌئةةة  االسةةتبانةتةةم عةةرض داة الدراسةةة للت كةةد مةةن صةةدج أ   

 ومالحظةاتهم وكلب إلبةداء مرائهةم ، االهلٌةكلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة فً جامعة جرش التدرٌسٌة 

وانتماء العبارات للمقٌةاس ومةدى مالءمتهةا لقٌةاس مةا وضةعت لقٌاسة  ودرجةة وضةوحها، ومةن ثةم تةم 

موزعة على أربعة  وفقرة سؤاالً ( 37اقتراح التعدٌالت المناسبة، وبالنتٌجة أصبح المقٌاس ٌت لف من )

 ن وتعدٌالتهم داللة على صدج محتوى أداة الدراسة.أبعاد رئٌسة  واعتبر الباحث مراء المحكمٌ

 ثبات أداة الدراسة: -
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 معامل الثبات بطرٌقة االتساج الداخلً من خالل تطبٌ  طرٌقة معادلة كرونباخ ألفا تم احتساب

االمكانات المادٌة ، التً أظهرت أن نسبة الثبات لفقرات االستبانة المتعلقة لAlphaCrunbachا

%(، أما الفقرات 85.7) االداء الوظٌفًبمحور %(، والفقرات المتعلقة  89.2) والبشرٌة

%(،  80.1فقد بلغت نسبة ثباتها ) ضمان حماٌة وسرٌة البٌانات والمعلومات بمحورالمتعلقة 

%(، وكانت درجة الثبات لجمٌع  91.2) رضا المستفٌدٌن بمحوروأخٌرا الفقرات المتعلقة 

 %(.86.55فقرات االستبانة بنسبة ) 

تم مراعاة أن ٌتدرج مقٌاس لٌكرت المستخدم فً الدراسةة تبعةاً لقواعةد مفتاح تصحٌح الممٌاس:  -

 وخصائص المقاٌٌس كما ٌلً:

 معارض بشدة معارض  محاٌد موافك موافك بشدة 

5 4 3 2 1 

 

فإن قٌم المتوسطات الحسابٌة التً توصلت إلٌها الدراسة تم التعامل معها على واعتماداً على ما تقدم 

 النحو اآلتً وفقاً للمعادلة التالٌة:

 مقسومة على عدد المستوٌات، أي:  القٌمة الدنٌا لبدائل اإلجابة –القٌمة العلٌا 

 وهكن القٌمة تساوي طول الفئة. 1.33=   4=    (5-1)

   3        3 

 2.33= 1.33+  1.00ٌكون المستوى المنخفض من وبكلب 

 3.67= 1.33+ 2.34وٌكون المستوى المتوسط من 

 5 -3.68وٌكون المستوى المرتفع من 

 إجراءات الدراسة:  3-7

 مرت عملٌة إعداد أداة الدراسة بالخطوات التالٌة:

 االطالم على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوم هكن الدراسة  -1

 وفقرات المقٌاس بحٌث تتناسب مع أهداف الدراسة .بناء محاور  -2
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تحكٌم المقٌاس من قبةل مجموعةة مةن المحكمةٌن المختصةٌن وإجةراء التعةدٌالت المقترحةة فةً  -3

 ضوء مالحظاتهم.

لمسةةاعدة الباحةةث علةةى توزٌةةع اداة الدراسةةة وجمةةع مكةةون مةةن شخصةةٌن  تةةدرٌب فرٌةة  بحثةةً -4

الدراسةة وشةرح أهةدافها وأهمٌتهةا والت كٌةد بعةض الجوانةب المتعلقةة بالبٌانات، وكلب بتوضٌح 

علةةى سةةرٌة المعلومةةات واسةةتخدامها لغةةرض البحةةث العلمةةً فقةةط، باإلضةةافة إلةةى الت كٌةةد علةةى 

اسةتبانة علةى افةراد عٌنةة الدراسةة،  28وتةم توزٌةع ، جمع البٌانةاتضرورة الجدٌة والدقة فً 

 .استبانة 28نتهاء من التطبٌ  مباشرة تم جمع وبعد اإل

بعد تحوٌل االستجابات إلى درجات خام، تم إدخال البٌانات إلى الحاسةوب وإجةراء المعالجةات  -5

وإجةراء التحلةٌالت اإلحصةائٌة  (SPSS)اإلحصائٌة لها باستخدام برنامج الةرزم اإلحصةائٌة 

 المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة واستخراج النتائج ومناقشتها.

 مجاالت الدراسة: 3-8

موظف وموظفة من دائرة االغاثة ( 28اقتصرت الدراسة على عٌنة قوامها ) :البشريالمجال  .1

 والخدمات االجتماعٌة فً وكالة الغوث الدولٌة فً منطقة الزرقاء

 مكتب وكالة الغوث الدولٌة فً منطقة الزرقاء: اقتصر مكان الدراسة على المجال المكانً  .2

جمع البٌانات من أفراد عٌنة الدراسة خالل و االستبانةبتطبٌ  بدأ الباحث : المجال الزمنً  .3

 .5/12/2016الى  25/11/2016من الفترة الزمنٌة 

 األسلوب اإلحصائً المستخدم بالدراسة:  3-9

(، من خالل إدخال البٌانات واستخراج  SPSS استخدم برنامج الرزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة )

 -إحصائٌة وفقاً  هداف الدراسة مثل:النتائج واستخدام عدة أسالٌب 

 حساب التكرارات والنسب المئوٌة. .1

 .حساب الوسط الحسابً .2

 .االنحراف المعٌاري .3

 (.لداخلً  داة الدراسة )االستبانةاختبار الثبات، معادلة )كرونباخ ألفا( لقٌاس االتساج ا .4
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 الفصل الرابع
 

 (وتحلٌلها دراسةالنتائج عرض )

 هقذهة: 4-1
 

ً ٌتناول الفصل الحالً عرض       الدراسة، حٌث  تساؤالتنتائج إجابات أفراد عٌنة الدراسة على ل ا

وككلب إلجاباتهم  ،والنسب المئوٌة لخصائص أفراد عٌنة الدراسة وف  التكراراتعرض النتائج  تمسٌ

ودرجات مستوى على فقرات االستبانة ونتائج المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات االستبانة 

 .التقٌٌم

 الٌتبئج الوتعلقة بأسئلة الذراسة: 4-2
 وااللتصادٌة االجتماعٌة نتائج السؤال األول للدراسة الذي ٌنص على : )ماالخصائص 4-2-1

 ؟(.لموظفً االغثة فً وكالة الغوث الدولٌة فً منطمة الزرلاء

 (1جدول رلم )

 االجتماعٌة وااللتصادٌةللخصائص ا عٌنة الدراسة تبع   أفرادتوزٌع 

 
 الرلم

 التكرار المستوى المتغٌر
النسبة 
 المئوٌة

1 

 الجنس

 60.7 17 ككر

 39.3 11 أنثى

 %100 28 المجموع

 85.7 24 اعمال فنٌة مجال الوظٌفة 2

 7.1 2 عمال ادارٌةأ

 7.1 2 اعمال اشرافٌة

 
 
3 

 
 

 المستوى التعلٌمً

 %111 28 المجموع

 1 0 اساسً

 1 0 ثانوي

 3.5 1 دبلوم

 85.7 24 بكالورٌوس

 11.7 3 دراسات علٌا

 %111 28 المجموع
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 ( توزٌع افراد العٌنة حسب الجنس1الشكل رقم )

 

 مجال الوظٌفة( توزٌع افراد العٌنة حسب 2الشكل رقم )

 

 المستوى التعلٌمً( توزٌع افراد العٌنة حسب 3الشكل رقم )

 ذكر
61% 

 أنثى
39% 

 توزيع افراد العينة حسب الجنس

 اعمالفنٌة
78% 

 اعمالادارٌة
11% 

 اعمالاشرافٌة
11% 

 توزيع افراد العينة حسب مجال الوظيفة

0

10

20

30

 توزيع افراد العينة حسب 
 المستوى التعليمي

 

 توزٌعافرادالعٌنةحسب
 المستو التعلٌمً
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الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة، وكانت نسبة ( توزٌع أفراد العٌنة حسب 1) رقم جدولال ٌبٌن    

ٌعملون كما أن النسبة ا على من أفراد العٌنة (، %39) الناثوقد شكلت نسبة ا، %(61) ككورال

أما متغٌر ، راد العٌنة ٌتوزعون على المهام االدارٌة واالشرافٌةأفوباقً  ،%( 78وبنسبة ) أعمال فنٌة

أشارت  و، من أفراد العٌنة هم ممن أنهوا مرحلة البكالورٌوس%( 85.7فإن نسبة ) لتعلٌمًا مستوىال

 .ٌحملون مؤهل دراسات علٌا%( من أفراد العٌنة 10.7النتائج إلى أن )

ما اثر ادخال البطالة الذكٌة على برنامج نتائج السؤال الثانً للدراسة الذي ٌنص على: ) 4-2-2

 ً وكالة الغوث فً منطمة الزرلاء؟ االغاثة من وجهة نظر موظف

 ( توفر االمكانات المادٌة والبشرٌة1من حٌث  

(2جدول رلم )  

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ودرجة مستوى التمٌٌم إلجابات أفراد عٌنة الدراسة  

 تنازلٌا "مرتبة  االمكانات المالٌة والبشرٌة توفرعلى فمرات  "

رلم 

 الفمرة
 االمكانات المالٌة والبشرٌةتوفر اتفمر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

مستوى 

 التمٌٌم

 الرتبة

 لشراء الالزم المالي الدعم يتوفر 1
 الحديثة االلكترونية التقنيات

 1 مرتفعة 0.63 4.45

 الالزم المالي الدعم يتوفر 2
 لتدريب مؤهمين بمدر ين لالستعانة
 تطبيق عمى العاممين

 البطاقة الذكية العمل آلية

 2 مرتفعة 0.99 4.36

 في لممتميزين حوافز نظام يوجد 3
 االلكتروني العمل مجال

 3 مرتفعة 0.91 4.24

 الر يسي المركز بين ر   يوجد 4
 طريق عن الفروع و لموكالة
 اآللي الحاسب شبكات

 4 مرتفعة 1.331 3.69



31 
 

 
 

 في الكتروني البريد استخدام يتم 5
 الوكالة داخل العمل

 5 متوسطة 1.182 3.64

 تأهيل و لتدريب خط  يوجد  6
 لتدريب المستفيدين عمى العاممين

 6 متوسطة 1.147 2.42

 استخدام في تدريبية دورات تمقيت 7
 االنترنت و الحاسوب

 7 متوسطة 1.014 2.37

 البشرية الكوادر الوكالة في يوجد 8
 االلكترونية امدارة لتطبيق كافية ال

 8 منخفضة 0.95 2.29

 متخصصة أقسام الوكالة في توجد 9
 االلكترونية امدارة لتطبيقات

 9 منخفضة 0.67 1.78

  متوسطة 1.98 3.25 المتوسط الحسابً العام

 

للتعرف إلى  تم استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الثانًلإلجابة عن السؤال       
 ثر ادخال البطاقة الككٌة على برنامج االغاثة من وجهة نظر موظفً استجابات أفراد عٌنة الدراسة 

الجدول رقم  حٌث ٌبٌن،وكالة الغوث فً منطقة الزرقاء  من حٌث  توفر االمكانات المادٌة والبشرٌة 
وقد بلغ المتوسط الحسابً العام ، (1.78و  4.45( أن المتوسطات الحسابٌة تراوحت ما بٌن )2)
( على أعلى متوسط حسابً حٌث بلغ 1، وقد حازت الفقرة رقم )المتوسط(، وهو من المستوى 3.25)

 الدعم يتوفر، وقد نصت الفقرة على )وبدرجة تقٌٌم مرتفعة(، 0.63وبانحراف معٌاري ) (4.45)
( بمتوسط 2المرتبة الثانٌة جاءت الفقرة رقم )(، وفً الحديثة االلكترونية التقنيات لشراء الالزم المالي

، حٌث نصت الفقرة على وبدرجة تقٌٌم مرتفعة( 0.99( وبانحراف معٌاري )4.36حسابً بلغ )

البطاقة  العمل آلية تطبيق عمى العاممين لتدريب مؤهمين بمدر ين لالستعانة الالزم المالي الدعم يتوفر)
( وبانحراف معٌاري 1.78( بمتوسط حسابً )9الفقرة رقم )وفً المرتبة ا خٌرة جاءت  ،(الذكية

 متخصصة أقسام الوكالة في توجد، حٌث نصت الفقرة على )منخفضة وبدرجة تقٌٌم(،  0.67)
ٌوافقون على توفر االمكانات المادٌة ، وبالمجمل تبٌن أن أفراد العٌنة (االلكترونية امدارة لتطبيقات

 .الحدٌثة كالبطاقات الككٌة لتحسٌن ظروف العملوالبشرٌة الدخال التكنولوجٌا 
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 ( ضمان حماٌة وسرٌة  للبٌانات والمعلومات2

(3جدول رلم )  

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ودرجة مستوى التمٌٌم إلجابات أفراد عٌنة الدراسة  

 " ضمان حماٌة وسرٌة  للبٌانات والمعلومات على فمرات  "

رلم 

 الفمرة
 فمرات العنف اللفظً

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

مستوى 

 التمٌٌم

 الرتبة

 االلكترونية امدارة استخدام يؤدي 10
حماية بيانات المستفيدين من  إلى

 الخدمات

 1 مرتفعة 0.82 4.22

 و ألمن نظام الوكالة في يوجد 11
 المعمومات حماية

 2 مرتفعة 0.96 4.19

 االلكترونية امدارة استخدام يؤدي 12
 المواق  اخترا  إمكانية لعدم

 المعمومات وسرقة بالوكالة الخاصة

 3 مرتفعة 1.01 3.88

 االلكترونية امدارة استخدام يؤدي 13
 عمميات مخاطر انخفاض إلى

 التزوير

 4 متوسطة 1.08 3.22

 االلكترونية امدارة استخدام يؤدي 14
 المطموبة السرية عمى الحفاظ إلى
 العمل في

 5 متوسطة 0.67 3.19

 الستعادة آلية الوكالة في يوجد 15
 تعطل أو تمفها حالة في البيانات
 اآللية الحاسبات

 6 منخفضة 1.20 2.31

  مرتفعة 1.96 3.51 المتوسط الحسابً العام
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( والمعلوماتضمان حماٌة وسرٌة  للبٌانات ( أن المتوسطات الحسابٌة لـ )3الجدول رقم )ٌبٌن 

وبدرجة  (3.50) ،وقد بلغ المتوسط الحسابً العام للعنف اللفظً (2.31و  4.22تراوحت ما بٌن )

( وبانحراف 4.22( على أعلى متوسط حسابً حٌث بلغ )10وقد حازت الفقرة رقم ) تقٌٌم مرتفعة،

 إلى االلكترونية امدارة استخدام يؤديوقد نصت الفقرة على ) ،وبدرجة تقٌٌم مرتفعة(0.82معٌاري )

( بمتوسط حسابً 11(، وفً المرتبة الثانٌة جاءت الفقرة رقم )حماية بيانات المستفيدين من الخدمات

 في يوجدحٌث نصت الفقرة على )  وبدرجة تقٌٌم مرتفعة( 0.96( وبانحراف معٌاري )4.19بلغ )

( بمتوسط 15الفقرة رقم )وفً المرتبة ا خٌرة جاءت  ،(المعمومات حماية و ألمن نظام الوكالة

 يوجدحٌث نصت الفقرة على ) وبدرجة تقٌٌم منخفضة( 1.20( وبانحراف معٌاري )2.31حسابً )

تبٌن أن أفراد  ،، وبالمجمل(اآللية الحاسبات تعطل أو تمفها حالة في البيانات الستعادة آلية الوكالة في

 .ٌوافقون على ان البطاقة الككٌة تساهم فً ضمان حماٌة وسرٌة  البٌانات والمعلومات العٌنة 

 

 فً للعاملٌنٌداء الوظ( األ3

(4جدول رلم )  

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ودرجة مستوى التمٌٌم إلجابات أفراد عٌنة الدراسة  

 "االداء الوظٌفًعلى فمرات  "

رلم 

 الفمرة
 االداء الوظٌفًفمرات 

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

مستوى 

 التمٌٌم

 الرتبة

 1 مرتفعة 1.37 3.91 العمل إنجاز سرعة 16

 2 مرتفعة 0.98 3.84 العاممين إنتاجية رف  17

 3 مرتفعة 1.02 3.81 الموظفين أداء معدالت رف  18

 تخفض التي العقبات عمى التغمب 19
 األداء مستو   من

 4 متوسطة 1.33 3.62

 اليومي العمل أعباء تنظيم 20
 لمموظفين

 4 متوسطة 1.32 3.62
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 6 متوسطة 0.47 3.51 اليومي العمل تكاليف تقميل 21

 7 متوسطة 0.51 3.41 الموظفين جهد و وقت توفير 22

 8 متوسطة 0.38 3.37 لمعاممين واضحة مس وليات تحديد 23

 و المعمومات حفظ تكمفة تقميل 24
 األرشيف أماكن

 9 متوسطة 1.12 3.21

 10 منخفضة 1.04 3.07 األخطاء معدالت تقميل 25

 11 منخفضة 0.67 2.19 الموظفين بين االتصاالت تحسين 26

  متوسطة 1.93 3.41 المتوسط الحسابً العام

 

 3.91ما بٌن )( تراوحت ا داء الوظٌفً للعاملٌن( أن المتوسطات الحسابٌة لـ )4الجدول رقم ) ٌبٌن  
، وقةد حةازت الفقةرة رقةم بدرجةة تقٌةٌم متوسةطة( و3.41)وقد بلغ المتوسةط الحسةابً العةام ( 2.19و 
 وبدرجة تقٌٌم مرتفعة(1.37( وبانحراف معٌاري )3.91( على أعلى متوسط حسابً حٌث بلغ )16)

( بمتوسةط 17) (، وفةً المرتبةة الثانٌةة جةاءت الفقةرة رقةمالعمول إنجواز سورعةوقد نصت الفقةرة علةى )

 رف حٌث نصت الفقرة على ) وبدرجة تقٌٌم مرتفعة( 0.98( وبانحراف معٌاري )3.84حسابً بلغ )
( وبةانحراف 2.19( بمتوسط حسةابً )26وفً المرتبة ا خٌرة جاءت الفقرة رقم )، (العواممين إنتاجية

، (الموظفين بين االتصاالت تحسينحٌث نصت الفقرة على ) وبدرجة تقٌٌم منخفضة( 0.67معٌاري )

 . ٌرون أن البطاقة الككٌة تساعم فً رفع ا داء الوظٌفً للعاملٌنتبٌن أن أفراد العٌنة  ،وبالمجمل
 

 ( رضا المستفٌدٌن من وجهة نظر الموظفٌن4

(5جدول رلم )  

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ودرجة مستوى التمٌٌم إلجابات أفراد عٌنة الدراسة  

 مرتبة تنازلٌا " و رضا المستفٌدٌنفمرات  "على 

رلم 

 الفمرة
 رضا المستفٌدٌنفمرات  

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

مستوى 

 التمٌٌم

 الرتبة

 1 مرتفعة 0.72 3.77 شٛـ١ي تٌؽٙا لٍٝ تٌّ صف١ا٠ٓ 27

 2 متوسطة 0.85 3.54 شٛـ١ي تٌٛلس لٍٝ تٌّ صف١ا٠ٓ 28

 3 متوسطة 1.18 3.32 ِصٕٛلرتِىث١ٔر شيت  سٍة  29

 4 منخفضة 1.21 2.27 ـفظ ويتِر تٌّ صف١ا٠ٓ  30
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ـٟ  شصٛـي ظيٚؾ خ١ة١ر ِ بّر  31

 ِيتو. تٌصٛم٠ة

 5 منخفضة 1.02 1.44

  متوسطة 1.99 2.86 المتوسط الحسابً العام

 

( الموظفٌنرضا المستفٌدٌن من وجهة نظر ( أن المتوسطات الحسابٌة لـ )5الجدول رقم ) ٌبٌن

وبدرجة ،(2.86)وقد بلغ المتوسط الحسابً العام للعنف الجنسً ،(1.44و  3.77تراوحت ما بٌن )

وبانحراف  (3.77( على أعلى متوسط حسابً حٌث بلغ )27وقد حازت الفقرة رقم ) تقٌٌم متوسطة،

وفً  (ا٠ٓشٛـ١ي تٌؽٙا لٍٝ تٌّ صف١وقد نصت الفقرة على ) ،وبدرجة تقٌٌم مرتفعة(0.72معٌاري )

وبانحراف معٌاري  ،(3.54( بمتوسط حسابً بلغ )28المرتبة الثانٌة جاءت الفقرة رقم )

أما المرتبة  .(شٛـ١ي تٌٛلس لٍٝ تٌّ صف١ا٠ٓحٌث نصت الفقرة على ) وبدرجة تقٌٌم متوسطة،(0.85)

وبانحراف معٌاري  ،(3.32)بمتوسط حسابً بلغ  ،(29الثالثة حصلت علٌها الفقرة رقم )

وفً المرتبة .(تِىث١ٔر شيت  سٍة ِصٕٛلرحٌث نصت الفقرة على ) ،وبدرجة تقٌٌم متوسطة،(1.18)

وبدرجة ،(1.02وبانحراف معٌاري ) ،(1.44بمتوسط حسابً ) ،(31ا خٌرة جاءت الفقرة رقم )

 وبالمجمل .(شصٛـي ظيٚؾ خ١ة١ر ِ بّر  ـٟ ِيتو. تٌصٛم٠ةحٌث نصت الفقرة على ) ،تقٌٌم منخفضة

ٌوافقون على أن هناب رضا من المستفٌدٌن عن استخدام اآللٌة الجدٌدة )البطاقات تبٌن أن أفراد العٌنة 

 الككٌة( فً توزٌع المساعدات.
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 )النتائج والتوصٌات( الفصل الخبهس

 هقذهة: 5-1
 

وضع توصٌات بناًء علةى نتةائج الدراسةة، والتةً و ،نتائج الدراسة ال ا البرزعرضهكا الفصل  ٌتضمن

والتوصل إلى بعض التوصٌات التً قةد تسةاهم فةً تحسةٌن  أن ٌستفاد منها فً دراسات مستقبلٌةٌؤمل 

 .لالجئٌنوتطوٌر الخدمات المقدمة 

 :أبرز النتائج التً خلصت إلٌها الدراسة  5-2

 

لموظفً برنامج  لتصادٌةواإل االجتماعٌة بالخصائصالمتعلك  السؤال األولنتائج  عرض5-2-1

 -:منطمة الزرلاء ًاالغاثة فً وكالة الغوث الدولٌة ف

 .%( من افراد عٌنة الدراسة من الككور61) -

(، من أفراد العٌنة ٌعملون أعمال فنٌة ، وباقً أفراد العٌنة ٌتوزعون على المهام 78%)   -

 االدارٌة واالشرافٌة.

%( من أفراد 10.7%( من أفراد العٌنة هم ممن أنهوا مرحلة البكالورٌوس، و أن )85.7)  -

 العٌنة ٌحملون مؤهل دراسات علٌا.

بأثر ادخال البطالة الذكٌة على برنامج االغاثة من  المتعلك ثانًالسؤال النتائج  عرض 5-2-2

 -من حٌث:وجهة نظر موظفً وكالة الغوث فً منطمة الزرلاء 

 -:االمكانات المادٌة والبشرٌةتوفر ( أ
 الالزم المالي الدعم يتوفر حيث ، الحديثة االلكترونية التقنيات لشراء الالزم المالي الدعم يتوفر -

 .كبيرة بدرجة االلكترونية البرامج و األجهزة صيانة و لشراء
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 العمل آلية تطبيق عمى العاممين لتدريب مؤهمين بمدر ين لالستعانة الالزم المالي الدعم يتوفر -
 .ةالبطاقة الذكي

 اآللي الحاسب شبكات طريق عن الفروع و لموكالة الر يسي المركز بين ر   يوجد -
 .االلكترونية امدارة لتطبيقات متخصصة أقسام توفر في ضعف يوجد -

 ضمان حماٌة وسرٌة  للبٌانات والمعلومات ( ب
 .المستفيدين من الخدماتحماية بيانات  إلى التكنولوجيا الحديثة استخدام يؤدي  -
 .المعمومات حماية و ألمن نظام الوكالة في يوجد -
 التزوير عمميات مخاطر انخفاض إلى البطاقة الذكية استخدام يؤدي -
 العمل في المطموبة السرية عمى الحفاظ إلى التكنولوجيا الحديثة استخدام يؤدي -
 .الحاسبات تعطل أو تمفها حالة في البيانات الستعادة آليةفي   ضعف يوجد -

 األداء الوظيفي لمعاممينج  

 كفاءة و فاعمية زيادة عمى يعمل التكنولوجيا الحديثة كالبطاقة الذكية استخدام أن الدراسة أظهرت
 : خالل من ذلك و كبيرة، بدرجة األداءالوظيفي

 .العاممين إنتاجية رف   -
 .لمموظفين اليومي العمل أعباء تنظيم -
 .الموظفين جهد و وقت توفير -
 .لمعاممين واضحة مس وليات تحديد -
 .األرشيف أماكن و المعمومات حفظ تكمفة تقميل -

 رضا المستفيدين من وجهة نظر الموظفيند  

والتي  التكنولوجيا الحديثة كالبطاقة الذكية استخدام هناك رضا من المستفيدين عمى أن الدراسة بينت

 اسهمت بشكل كبير في:

 .المستفٌدٌنتوفٌرالجهدعلى -
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 .توفٌرالولتعلىالمستفٌدٌن -

 .امكانٌةشراءسلعمتنوعة -

 .حفظكرامةالمستفٌدٌن -

 تىصيبت الذراسة: 5-3

 :تٌصث١ٌر تٌصٛص١ثز شما٠ُ ٠ّىٓ سثخمر ٔصثبػ ِٓ تٌا تسر إ١ٌٗ شٛصٍس ِث لٍٝ خٕث 
 .االلكتروني العمل مجال في لممتميزين جيد حوافز نظام وض  -0
 .باستمرار شبكات و برامج و أجهزة من التحتية البنية تحديث و تطوير متابعة -4
 استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل. تطبيق في ناجحة مؤسسات تجارب عمى االطالع -2
استخدام التكنولوجيا  تطبيق مجال في المشورة لتقديم الخبراء و االستشارية بالجهات االستعانة -2

 الحديثة.
 لممستفيدين عن طر  استخدام البطاقة الذكية تعريفية نشرات إصدار -5
المتعمقة بطر  استخدام البطاقة او التبميغ  انشاء خ  ساخن لمرد عمى استفسارات المستفيدين -2

  عن فقدانها
 عقد دورات تدريبية لمموظفين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية. -2
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 االلكترونٌة ، رسالةماجـستٌرغٌرمنشورة(،الجامعةاإلسالمٌة،غزة،فلسطٌن،

عكاشة،أسعد، أثرالثمافةالتنظٌمٌةعلىمستو األداءالوظٌفً ، رسالةماجستٌرغٌر -
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 متطلباتنجاحنظامإدارةالوثابكااللكترونٌةفًالهٌبةالعامة(2118 خٌر،كساب،دمحم -

 رسالةماجستٌرغٌرمنشورة(،الجامعةاإلسالمٌة،غزة،فلسطٌن،)،"للتـأمٌنوالمعاشـات

مد إمكانٌةتطبٌكاإلدارةااللكترونٌةبوكالةغوثوتشيٌل(2009عمار،دمحم جمال) -

، رسالة ماجستٌر غٌرمنشورة ،اإلللٌمًودورهافًتحسٌنأداءالعاملٌنالالجبٌنبمكتبغزة

 الجامعة االسالمٌة ، غزة

دليل الوببدئ التىجيهية للجٌة الذائوة الوشتركة ،ل0265ّفٛض١ر تٌع١ٍث ٌ اْٚ تٌ ؼة١ٓ، اٌت -

ّ  ،بيي   ثْ  ل
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