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 المقدمة

 

 المعرفةو بالمهارات يتمتعون خريجين إعداد في السودان في الفني المهني والتدريب التعليم نظام أهمية تضاعفت
 للزراعة الصالحة واألراضي الطبيعية الموارد ألن فنظًرا. 2011 عام في الجنوب انفصال منذ العمل سوق في المطلوبة

 لقوىا وكذلك اقتصادها تنويع وتعزيز لدعم اآلن السودان تسعى أن يجب حاًدا، انخفاًضا انخفضت قد الرعوية واألنشطة
 مرتفعة معدالت تتضمن والتي الزيادة، عن تنفك ال أمة باحتياجات اإليفاء في الجديدة التحديات لمواجهة أبنائها من العاملة

 .%25 إلى تصل الشباب بين البطالة من

 حرفة لمتع طريق عن الزمن من قصيرة فترة في للشباب جيدة فرصة الفني المهني والتدريب التعليم نظام يقدم
 المناسبة والمعرفة بالمهارات مسلحين يكونوا ألن الخريجون يحتاج هذا، ضمان أجل من لكن. العمل بسوق وااللتحاق

 تنمية لىإ المستدامة الطريق أن الدولية العمل منظمة وتدرك. تخرجهم عند العمل سوق في والحرفيين الفنيين بأدوار للقيام
 الية،ع كفاءة ذات النامية الدول في الفني المهني والتدريب التعليم برامج أن من التأكد طريق عن يكون قوية اقتصادية

 هاب ومعترف - جيدة بخدمات تحظى ال التي والمناطق الريفية المناطق في الطالب سيما ال - بها الطالب التحاق ويسهل
 لتابعا والسياسة بالبحث الخاص اإلرشادي الدليل يسعى هذا، إلى باإلضافة. الصناعة باحتياجات الصلة ووثيقة دولًيا،

 أمام احةالمت والفرص العمل وظروف المكتسبة المهارات وتقدير المهني، التدريب كفاءة تحسين إلى الدولية العمل لمنظمة
 أعمالهم بدءل للخريجين الضرورية المهارات أيًضا يتضمن هذا فإن الفني، المهني والتدريب التعليم نظام ظل وفي. الشباب
 .الصغيرة الخاصة

 في الفني المهني والتدريب التعليم برنامج خريجي من 343 لعدد التتبعية الدراسية هذه أجريت السياق، هذا وفي

 ليهاع التركيز ينبغي التي النقاط حول البحث من مزيد إلجراء إرشادية نقاط وكذلك أوضح فهم لتقديم الخرطوم والية
 بين روابطال على الدراسة هذه في التركيز انصب وقد. السودانية العمل لسوق الحالية االحتياجات لتلبية المهارات لتطوير

 ألعمالا أصحاب رضا ومستوى وإدراك الفني، المهني والتدريب التعليم معاهد من الخريجون اكتسبها التي المهارات كفاءة
 فريقياأ شمال لدول الالئق للعمل الفني الفريق استراتيجية من جزًءا أيًضا البحث هذا ويمثل. السواء حد على والموظفين

 دريبوالت التعليم برامج إصالح إلى تهدف طرق حول والموظفين األعمال وأصحاب الحكومة بين المجتمعي الحوار لتعزيز
 .البالد يف العمل وسوق البشرية الموارد الحتياجات استجابة أكثر يكون نظام لخلق السودان أنحاء جميع في الفني المهني
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 أهداف الدراسة (1

ي مثل الهدف من هذه الد اسة ال  بعية فل تعقا فعالية معاهد ال عليم وال د يا المهنل الفنل فل والية الخرتوم فل 

للحصوى ملى وظائف. ول حقيل هذا الهدفم تعقبت الد اسة  ماكن وجوط  الال مةتسليح الخريجين السوطانيين بالمها ال 

ج فل مد  نجاحهم فل االندمااامت ب قييم  عليم وال د يا المهنل الفنل فل والية الخرتوم وثالثة  نواع من معاهد ال خريجل

بعد مامين من تخرج  ي م 2013.  جريت هذه الد اسة فل مام 2011سوق العمل بعد إنهاء البرنامج ال عليمل فل مام 

ااموا ب وظيفهم من بين الخريجين وكذلك انطباع  صحاب األمماى من كفاءي الموظفين الذين عمل ملى ط اسة وت مالطالب

مد  ا تبات وفعالية ال عليم وال د يا المهنل الفنل الذي وموااف وسلوكيال الخريجين  نفسهم فيما ي علل بجوطي العملم 

 ل فل تأمين الحصوى ملى ممل.نتلقو

 منهجية الدراسة (2

 البيانال كما هو موضح فيما يلل.اس خدمت هذه الد اسة ال  بعية  ساليا نومية وكمية فل جمل 

ط اسة وتحليل الوثائل ذال الصلةم بما فل ذلك ملى سبيل المثاى ال الحصرم وثائل المشروع   المراجعات المكتبية

المؤسسال القوانين والعديد من سوق العملم وتشريعال   قصاءتقا ير اسوال  بعية السابقةم  المق رح(م وتقا ير الد اسة)

 السوطانية.

لد اسة ال  بعيةم  حدهما لخريجل ألغراض هذه ا  تم تصميم اس قصاءين من  سئلة محدطي االخ يا ال الستبياناتا

(. واد تم ترجمة 2الخاصة )الملحل الشركال الحكومية و الجهالمن  صحاب األمماىأل( واآلخر 1)الملحل  2011مام 

صو ي بواإلشراف مليهما من ابل   بعة من الخبراء فل جمل البيانال. وإلى اللغة العربية واخ با هما مسبقًا االس بيانين 

الوصوى بمعدى لكن من  جل  االس بيانان ال يح اجان إلى إشراف بل يمكن للمش رك تكمل هما طون مسامديمكان مامةم 

    بعة  ساليا تم اس خدام االس جابة ألملى مس و  ممكنم 

i.  االس بيان فل حضو  المشرف ملى االس بيان ح ى ي سلمل بمجرط االن هاء تُلا من المس جيبين اس كماى

 منل.

ii. ركت مل المس جيبين لجمعها فل وات الحل مند االن هاء منها.االس بيانال تُ  ضبع 

iii.  كةالشرفل حالة توظيف مدط من الخريجين فل شركة واحديم كان تو يل وجمل االس بيانال ي م مبر إطا ي. 

iv.  ملى االس بيان مكالمال  جراها المشرفونجر  اس كمالها مبر الهاتف من تريل بعض االس بيانال. 

برنامج ال عليم  من خريجل   جريت سلسلة من المنااشال مل مجمومة تركيز مناقشات ومقابالت مجموعة التركيز

إجراء سلسلة من المقابالل ألغراض هذه الد اسة. باإلضافة إلى هذام تم العاملين وغير العاملين وال د يا المهنل الفنل 

 مماى.ألمل مينة من ممثلل  صحاب اوامج ال عليم وال د يا المهنل الفنل نالمنظمة مل المعلمين ببر

 ظائف.والذين حصلوا ملى مشاهدال ميدانية لبيئة ال د يا وكذلك بيئة العمل ال ل يعمل بها الخريجون   المشاهدات

تجميعها فل هذه الد اسة بيانال كمية ونومية.  ُطخلت ن ائج البيانال الكميةم وال ل جر  البيانال ال ل   تحليل البيانات

م فل اامدي بيانال وتم تحليلها باس خدام الحزمة اإلحصائية للعلوم تم تجميعها بصو ي  ساسية من االس بيانال الذاتية

ط الم غيرال الرئيسية فل ال حقيل. واد وضل كو تدو  حوىاالج مامية.  ما البيانال النومية فقد تم تحويلها إلى موضومال 

ل ل حقيل. ون ائج هذا ال حليل مقدمة فل شكفل ابالقرب من كلمة  و مجمومة من الكلمال ال ل تذكر هذه الم غيرال الرئيسية 

 نومية حرفية حيثما كان ذلك مناسبًا فل هذا ال قرير.تقا ير جداوى  و  سوم بيانية  و 

لالخ با  تالا خضعوا  5922خريج من بين  350ت كون من تم اخ يا  مينة مشوائية   العينةاستراتيجية اختيار 

وام تم . ةالرسمي ال مهنبرامج والمعاهد الحرفية ومراكز ال د يا المهنل ال ل تنفذ الثانوية الفنية فل المدا س  2011مام 

ى ملى االس دالال عليم وال د يا المهنل الفنل ومن خالى  ساليا  مؤسسالب باس خدام سجالل القبوى فل تحديد الطال

مؤسسة للمشا كة فل الد اسة  70باإلضافة إلى هذام تم اخ يا  الخريجين من  مالئهم )والمعروفة باسم مينة كري الثلج(. 

لجغرافية تم تغطية المناتل امن تريل تطبيل معيا  مام من ال غطية الجغرافية المناسبة وال خصصال الفنية الم نومة. واد 

مؤسسال  م وتضمنتالثالثة من الخرتوم الكبر  فل هذه الد اسةم وال ل تشمل الخرتوم و م ط مان والخرتوم بحري

 تعمل فل خمسة اطامال اا صاطية ) ( البناء وال شييد )ب( ال عليم وال د يا )ج( الفناطق والسياحة )ط( الصحة )هـ(ال جا ي.
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 يةاعتبارات أخالق

شرح  هداف الد اسة لل ويمكنل بعدها  ن يقر  ما إذا كان يرغا  ي مم مح مل مند مقابلة مصد  معلومال/مس جيا

فل المشا كة فل الد اسة  م ال. واد تمت تمأن هم بأن المعلومال ال ل ي م جمعها س كون سرية ولن تس خدم إال ألغراض 

 هذه الد اسة ال  بعية.

 تحديات منهجية

ال عليم وال د يا المهنل الفنل من تريل اس خدام سجالل مؤسسال كان من الم وال  ن يبد  تحديد الخريجين فل 

لكن نظًرا ألن سجالل القبوى كانت غالبًا ما تف قر إلى   اام الهواتف  و  ن معلومال االتصاى كانت اديمةم فكان  مالقبوى

ل إليهم فل تحديد الخريجين اآلخرين الذين يمكنهم المشا كة فل الد اسة. ن الذين تم ال وصومن الم وال  ن يسامد الخريج

ال عليم وال د يا المهنل الفنل بهدف مؤسسال هم اد وظفوا خريجل نكما تم ال واصل مل  صحاب األمماى لل حقل من  

ليل بيانال المس جيبين ل قالخريجين اآلخرين. كما تُلا من  صحاب األمماى  يًضا اإلشراف ملى اس فل تحديد  هماس خدام

تأثير ذلك ملى ممليال اإلن اج. و غم  ن هذه األساليا كان م واًعا لها  ن تسهل المشروع وتزيد من معدى االس جابةم فإن 

 ال ل تم تسجيلها ملى ما يلل األساسية  العوائلالعمل الميدانل  ثبت مكس ذلك. واد اش ملت 

i.  افة إلى باإلض ظ  و تحدث اامدي بيانال الخريجين.الفنل لم تح ف ال عليم وال د يا المهنل مؤسسالبعض

خطاب طمم من حصوى الد اسة ملى طرف ثالث  غم لكانت تعا ض كشف اامدي البيانال الخاصة بها  المعاهدبعض  مهذا

 ابل الجهال الرسمية.

ii. توفير اامدي بيانال الخريجينم كانت بيانال االتصاى الخاصة ببعض الخريجين اد تغيرل  و مندما  فل حالة

 اج مامية. مراف تم االتصاى بهم  فضوا إجراء مقابالل معهمم ال سيما  ولئك الذين لم يحصلوا ملى وظائف بسبا 

iii. وات الحل  ثمرل من معدى اس جابة االس بيانال ال ل تُركت مل المس جيبين لإلجابة مليها وجمعها فل 

إلى إجراء العديد من مكالمال الم ابعة ح ى ي م  الضعيف واس غرات وا ًا  توىم حيث اضطر المشرفون ملى االس بيان

 اس كماى االس بيان.

iv.  بعض  صحاب األمماىم ال سيما  ولئك من المصالح العامة فل السلطال المحلية الذين تم االتصاى بهم

لى االس بيان مل موظفيهم كانوا غير م عاونين ولم تصل االس بيانال إلى المس جيبين المس هدفين بسبا اف قا  لإلشراف م

 هؤالء إلى االل زام  و فهم الهدف العام من الد اسة وفائدتها.

v.  إذ إنهم كانوا من شرين فل مخ لف  نحاء واليال  2011كان من الصعا الوصوى إلى جميل خريجل مام

 كما  ن مدط مسئولل جمل البيانال فل هذه الد اسة كان محدوًطا.السوطان 

. ولضمان %98فل الد اسة  شا كواو غم هذه الصعوبال سالفة الذكرم فقد وصل معدى االس جابة العام لمن 

ن حيث يُطلا من كل من الخريجي "مينة كري الثلج" اام الباحثون باللجوء إلى  سلوبم مرتفلالحصوى ملى معدى اس جابة 

يشا كوا فل الد اسة. وكان هذا يعنل  نل فل الوات الذي يمكن فيل  نيمكن  آخرين خريجين تسمية و صحاب األمماى 

ين خريجالم كان  صحاب األمماى من ناحية  خر  يحدطون العاملين وغير العامليننظرائهم من الخريجين  تحديدللخريجين 

. ويجا  ن يوضل هذا فل االم با  مند تفسير ن ائج العاملينما  ط  إلى  ياطي فل ال قا ير من الخريجين وهو العاملين فقط 

وى م وتم الحصواإلحالة من  مالئهممن تريل اوامد البيانال المقدمة العاملين الد اسة. واد تم الوصوى إلى الخريجين غير 

 م اإلشراف مليها وجهًا لوجل. وجدير بالذكر  نل لم ت م اإلشا ي فل ملى  ملى معدى اس جابة من تريل االس بيانال ال ل ي

الذين  فالطالب ؛كليال فنية لمدي ثالث سنوالاالل حاق بومسيرتهم ال عليمية هذه الد اسة للطالب الذين ار وا اس كماى 

هذه الم احة  مام خريجل  تقييم فرص العمل غير  ن. ماملين  و غير ماملينين مون لهذه المجمومة ال يمكن ام با هم 

الد اسة فل االم با  الخريجين الذين ار وا بدء مشرومال تأخذ يكون مثيًرا لاله مام. باإلضافة إلى هذام لم سالكليال 

 .1القطاع غير الرسمل  و كانوا يعملون فلخاصة بهم 

 نتائج الدراسة التتبعية  (3

كالل الرئيسية المشفل هذا الجزء من ال قريرم نحدط الن ائج الرئيسية للد اسة ال  بعية مل بعض ال حليل واإلشا ي إلى 

 المها ال فل السوطان. لكن  والً نحدط السمال العامة لهذه الد اسة.المرتبطة بعدم توافل 

                                                        
  غم  ن سؤاى ال وجل لألمماى الحري اد تُرحم فإنل لم يخضل لل حليل والد اسة.1 
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 د ال عليم وال د يا المهنل الفنل ال ل ي ضمنهامخ لفة من معاهالنواع األ( تو يل مينة الخريجين ملى 1جدوى )يلخص 

 2االس قصاء.

 في هذه الدراسةعدد خريجي األنواع المختلفة من معاهد التعليم والتدريب المهني الفني  (:1جدول) 

 النسبة المئوية )%( عدد الخريجين نوع المؤسسة

 1 2 مدارس الفتيات 

 22 77 الفنيةالمدارس الثانوية 

 64 218 مهنيالتدريب الكز امر 

 13 46 المعاهد الحرفية

 100 343 اإلجمالي

ف اي اد تخرجن من معاهد ال عليم  14(  نل ملى الرغم من  ن هناك 1توضح اإلحصائيال الموضحة فل الجدوى )

بل ومقابلة ب  المرتبطة م لم ن مكن من ت بل سو  اثن ين منهما بسبا القيوط االج مامية 2011وال د يا المهنل الفنل فل مام 

 السيدال.

من خريجل مراكز ال د يا  218(م و%22الثانوية الفنية ) المدا سمن خريجل  77ت بل تمكن االس قصاء من 

من حيث النسبة المئوية لهذه المدا س  ال تمثل الواال(. وهذه العينة %13المعاهد الحرفية )من خريجل  46( و%64المهنل )

ال د يا مراكز  %13 مفنية مدا س ثانوية %50ال عليم وال د يا المهنل الفنل ملى المس و  الوتنل )كأنواع مؤسسال 

 (.ف يالمدا س  %5و ممعاهد حرفية %32المهنلم و

. فل هذه الد اسة امج ال عليم وال د يا المهنل الفنلن( الفئة العمرية لعينة خريجل بر1) الرسم ال وضيحليوضح 

ماًما فل وات إجراء  24-19الفئة العمرية من  ن( م%92) 350من  315م المس جيبين من الخريجينمن األغلبية العظمى 

لعمرية ا الفئالاالس قصاءم وهل المرحلة ال ل تمثل السنوال األولى من المرحلة العمرية المن جة. وتوجد االخ الفال فل 

فنل. لمخ لف مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل الد  سنة بسبا م طلبال االل حاق المخ لفة  25إلى  كثر من سنة  16من 

ماًما ملى األكثر ومند إتمام  20فل مركز ال د يا المهنل فل ممر ال مهن مج املى سبيل المثاىم يمكن  ن يبد  الطالا برن

 14ماًما. فل حين  ن المدا س الفنية والمعاهد الحرفية ت طلا إتمام ال عليم األساسل فل ممر  23البرنامج سيكون ممره 

 ماًما.

 فل مام   مما  الخريجين ( 1) توضيحل  سم

 

 الد اسة  جراها مؤلفوحسابال  المصدر:

 

                                                        
 جدير بالذكر  ن الكليال الفنية بعد المد سة الثانوية لم ي م تضمينها فل االس قصاء.2 

-18أعمار الخريجين 
16
3
1%

-21أعمار الخريجين 
19
190
55%

-22أعمار الخريجين 
24
125
37%

و 25أعمار الخريجين 
اكثر
25

7%

16 – 18

19 – 21

22 – 24

25 and more
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 الفنية والمهنية التي يستهدفها االستقصاء المؤسساتوعدد  المؤهلمستوى  (2) جدول

الطالب الحاصلين على درجة  عدد الخريجين في العينة المؤهلمستوى 

 )%( علمية

 النسبة في العينة )%(

 21.3 95 73 يةالشهادة الفنية السودان

 0.3 50 1 )مدرسة الفتيات( يةالشهادة الفنية السودان

 61.5 97 211 التمهن ةمدبلو 

 13.4 100 46 ةالحرفي ةالدبلوم

كن دون الحصول شهادة إتمام الدراسة )إتمام البرنامج ل
 أو الشهادة الفنية( ةعلى شهادة الدبلوم

12 0 3.5 

 100  343 اإلجمالي

 الد اسة جراها مؤلفو حسابال  المصدر:

الذين نجحت هذه الد اسة فل ت بعهم ) ي المد سة الفنية خريًجا من  77خريًجا من بين  73 ن  (2جدوى )يوضح 

 م فل حين  ن ف اي واحدي فقط من الف اتين الل ينالسوطانيةملى الشهاطي الفنية وحصلوا  تموا بنجاح ط اس هم ( اد %95نسبة 

هذه الد اسة حصلت ملى هذه الشهاطي. لكن من الضرو ي  ن نشير إلى  ن العينة من الف يال فل هذه الد اسة وصلت إليهما 

م حصل 218البالغ مدطهم فل هذه الد اسة ال د يا المهنل مركز  ية  همية إحصائية. ومن بين خريجل يمثل  ال بكثير مما 

 .ى هذا الدبلوممن خريجل المعاهد الحرفية حصلوا مل %100م وطبلومة ال مهن( بنجاح ملى 97%) 211

 تموا برنامجهم ال عليمل طون الحصوى  343من بين الخريجين فل هذه العينة البالغ مدطهم  12باإلضافة إلى هذام 

 كما هو موضح فل بعضفهذه النسبة ال تمثل الم وسط الوتنلم  ملى الشهاطي المطلوبة. ومن المثير لاله مام اإلشا ي إلى  ن

. وتوضح الن ائج الموضحة  ماله  يًضا  ن هذه الد اسة اد 3ةينجحون فل الحصوى ملى الدبلومفقط  %50فإن  مال قا ير

 ن مة بصو ي ما صحاب المصلحة ع قد القرا . فيوصناع كشفت من ن ائج تخ لف مما يع قده بعض  صحاب المصلحة 

. ويجا لمنااًضا للوااهذا االف راض يمكن  ن يكون القائم ملى ومن ثم فإن ال خطيط  مالمعاهد الحرفية تعطل  ضعف الن ائج

شرف ت مالحظة  ن المعاهد الحرفية تشبل النموذج ال د يبل لمراكز ال د يا المهنل لكن مل المزيد من المواط األكاطيمية ال ل

 ربية وال عليم.مليها و ا ي ال 

 لى مزيد من التدريبإمكانية الحصول ع

مما إذا كانت لديهم الرغبة فل البحث من مزيد من ال د يا ملى  المشا كون فل االس قصاء نومندما سئل الخريج

(  "ال  ح اج %18فقط ) 63مزيد من ال د يا"م فل حين ااى إلى (  "نعمم  ح اج %78منهم ) 266مس و   ملىم  جاب 

من ال د يا". وهذه الن ائج تكشف  ن األغلبية العظمى من الخريجين الذين شا كوا فل الد اسة يد كون  همية المزيد  امزيدً 

 منخفض من ال عليم م كما  ن هذا يشير إلى مس و   ضامن ال د يا ل نمية مها اتهم وال قدم فل مملهم والحاجة إلى ذلك

( إنهم %21من الخريجين ) 73تلقوا المزيد من ال د يا بعد ال خرج  م الم ااى  ادبما إذا كانوا الذي تلقونل. وفيما ي علل 

( إنهم لم ي لقوا مزيًدا %74) 255تلقوا مزيًدا من ال د يا بعد ال خرجم فل حين صرح باال الخريجين فل العينة ومدطهم 

ن الخريجين الذين تلقوا مزيًدا من ال د يا بياالس قصاء إن هؤالء اس ن ج مصممو ال د يا. وبناًء ملى هذه االس جابالم  نم

تد يبًا لنسبة وفروا الد اسة. وهذا يوضح  ن  صحاب األمماى  المشا كين فل هذه الذين حصلوا ملى وظائفالخريجين 

ل المن العاملين الجدط لديهم فل  وى مامينم وس حدط األجزاء ال الية من هذا ال قرير ن ائج الد اسة فيما ي علل بمشك 37%

 ال وظيف.

 نتائج التوظيف

وتقييم  مفل هذا الجزءم يد س ال قرير حالة توظيف الخريجين فل هذه العينةم والقطامال االا صاطية ال ل يعملون بها

النقات ال ل ينبغل ملى صناع القرا  فل وهيكل  واتبهم. وسيحاوى هذا الجزء تحديد  ملعملهم وسلوكياتهماألمماى  صحاب 

 .السياسال واإلصالحال فل ال عليم وال وظيف السوطان تركيز

 

                                                        
 2007المجلس القومل لل عليم ال قنل وال قانلم تقرير ال عليم وال د يا المهنل والفنلم مام  3 
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   الحالة الوظيفية للخريجين المشا كين فل العينة(3) جدوى

النسبة المئوية  الموظفين عدد الخريجين المؤسسة
)%( 

 71 55 77 )بنين(الفنية المدارس الثانوية 

 59 27 46 المعاهد الحرفية

 55 117 218 المهنيمراكز التدريب 

 0 0 2 الفنية )فتيات(الثانوية المدارس 

 59 199 343 اإلجمالي

   حسابال  جراها مؤلفو الد اسةالمصدر

م كشفت الد اسة  نل من بين إجمالل الخريجين الذين المشا كين فل الد اسةفيما ي علل بالحالة الوظيفية للخريجين 

م ويخ لف هذا 2013حصلوا ملى وظائف فل مام خريج ( %59) 199(م هناك 343 جريت معهم مقابالل )ومدطهم 

ووفقًا للعينةم فإن الخريجين الذكو  من المدا س الثانوية الفنية  .المعدى من مؤسسة لل عليم وال د يا المهنل الفنل و خر 

. ثم يأتل فل المرتبة مشا كين فل الد اسة (%71) خريًجا 77خريًجا من  55 توظيف سجلوا  ملى معدى لل وظيف بواال

(م  ما خريجل مراكز ال د يا المهنل فقد سجلوا  ال معدى %59خريًجا ) 46من  27الثانية خريجو المعاهد الحرفية بنسبة 

(. والف اتان الل ان نجحت الد اسة فل الوصوى إليهما لم تكونا %55) 218من  177بمعدى توظيف بين الخريجين فل العينة 

 موظف ين.

ما يع قده الكثير من  صحاب المصلحة الذين يع قدون  ن بشكل مباشر من المثير لاله مام  ن هذه الن ائج تنااض 

ماع مام بين  صحاب لديهم فرص  فضل فل الحصوى ملى ممل مند ال خرجم فقد كان هناك إجال مهن خريجل برامج 

بفضل  4إلى العملمالم الد اسة لديهم القد ي ملى االن قاى بسرمة وسهولة من ال مهن المصلحة ملى  ن خريجل برامج 

ال د يا العملل الذي تلقونل فل العام األخير من ط اس هم. وهذا ال حليل القائم ملى هذه الن ائج ون ائج الد اسال ال  بعية 

لل  همية كبر  فل إثراء معلومال صناع القرا  مندما يقر ون المؤسسال ال ل يريدون ال وسل و ما هاألخر  المشابهة 

 فيها  و اإلصالحال ال ل يح اجون إلى إطخالها كل يكون لها تأثيًرا  كبر.

مل عو غم هذام ال يزاى الوات مبكًرا لل وصل إلى ن يجة نهائية حوى  ي من المؤسسال تُعد الشباب بشكل  فضل لل

 ابل النظر إلى تقييم  صحاب األمماى لمس و  كفاءي الخريجين العاملينم وهذا ما سيغطيل ال قرير الحقًا.

 180مملهم الراهنم وهذه الن ائج مس وحاي من مينة مدطها  كيف حصل الخريجون ملىفيما يلل ( 4جدوى )يوضح 

 حصل ملى ممل بالفعل.خريج  199من بين 

 الخريجون من خاللها ملى وظائفهم الوسائل والسبل ال ل حصل( 4) جدوى

 نوع المؤسسة وسيلة الحصول على العمل

 المدارس الثانوية
 الفنية

مراكز التدريب 
 المهني

المعاهد 
 الحرفية

مدارس 
 الفتيات

 اإلجمالي

 27 0 3 17 7 وسائل اإلعالم

 5 0 0 5 0 اإلنترنت

 129 0 23 72 34 األقارب واألصدقاء

 19 0 0 15 4 عالقات تطورت أثناء فترة التدريب

 180 0 26 109 45 اإلجمالي

 الد اسة مؤلفو  حسابال  جراها المصدر

ملى وظائفهم الحالية بمسامدي حصلوا منهمم  %72م العاملينتوضح الن ائج  ن األغلبية العظمى من الخريجين 

من المس جيبين حصلوا ملى وظائفهم الحالية من تريل اإلمالن من وظائف فل  %15األاا ب واألصدااءم فل حين  ن 

                                                        
صوى إلى الخريجين غير يجا  ن نشير هنا إلى  ن العينة المس خدمة والصعوبال ال ل ذكرناها مسبقًا فيما ي علل بالو4 

الموظفين بسبا مدم تحديث بيانال االتصاى اد تكون  ثرل ملى الن ائجم غير  ن هذا ال يزاى مؤشًرا هاًما ملى فرص ال وظيف 

 للخريجين من األنواع المخ لفة من مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل الفنل.



 11 

وجدير بالمالحظة  يًضا  ن هؤالء الذين حصلوا خريجين فقط مثروا ملى وظائفهم من تريل اإلن رنت.  5وسائل اإلمالم و

من الخريجينم وهو ما ال ي فل  %11 ال يمثلون سو ال مهن العالاال ال ل تطو ل  ثناء برنامج ملى وظائفهم من تريل 

خريجل إن  امن  صحاب األمماى االو %74وفقًا لد اسة منفصلة  جريت فل المملكة الم حديم فإن ف ؛مل األمراف الدولية

ركة لف ري  توى. ويرجل هذا بصو ي  ساسية إلى ومعظمهم يس مر فل العمل لد  الش هم كثر والًء من غيربرامج ال مهن 

وفقًا  لطالبابناء مالاة ثقة ووفاء م باطلة بين صاحا العمل والم د بم وكذلك إلى اش راك الشركة بشكل كبير فل تد يا 

 5الخاصة. مالح ياجاته

 ها فل لد اسالجوهرية هذه الد اسة ال  بعية مدًطا من المشكالل فل ويمكن  ن تكشف الن ائج ال ل تم ال وصل إليها 

ين ة الذمن الخريجين فل هذه العينالمحدوط العدط يمكن الربط بين م المثاىفل السوطان. ملى سبيل برامج ال مهن تنفيذ نموذج 

س ويمكن  يًضا  ن يعك. بهاالصنامل وغياب االل زام وبين اصر ف ري ال د يا حصلوا ملى ممل من خالى برنامج ال مهن 

المرتبطة الوظائف ملى محمل الجد  و ال يقومون ب د يا الطالب فل برامج ال مهن  ن  صحاب األمماى ال يأخذون 

باالخ يا ال تويلة المد   نفسهم األمماى يرتبط هذا بإط اك الطالب و صحاب  نبد اس هم. باإلضافة إلى هذام يمكن  

 الم احة  مام كليهما.

من الخريجين من مراكز ال د يا المهنل  %3( يوضح  ن 4الجدوى ) نالمثير لاله مام  يًضا اإلشا ي إلى  من 

حصلوا ملى الوظائف من تريل إمالنال مبر اإلن رنت مما يشير إلى  ن بعض الخريجين لديهم مها ال فل ال عامل مل 

يوًما بعد يوم فل سوق العمل اليوم ويجا تعزيزها  كثر  م زايدي جهزي الكمبيوتر. وهذه المها ال الشخصية تك سا  همية 

 لحكوميةامكاتا توظيف العمالة غياب طو  تواصل الشباب فل العالم االف راضل. وهذه الن ائج تشير  يًضا إلى  ياطي مل 

 فل مسامدي الباحثين من ممل. ائد ل بدو  لوال ل من الم وال منها  ن تضط

 ع األكبر الذي يوفر وظائف لخريجل( إلى  ن اطاع البناء وال شييد هو القطا5جدوى )فل الالموضحة وتشير الن ائج 

من العينة ال ل تناول ها هذه الد اسة. يأتل فل  %80ألكثر من حيث يوفر وظائف ال عليم وال د يا المهنل الفنل مؤسسال 

من الخريجينم يليل اطاع ال عليم  %10من  حيث يوفر وظائف ألكثر ؛المرتبة الثانية اطاع ال جا ي واألمماى الك ابية

 من الخريجين المشا كين فل العينة. %7.5وال د يام والذي يوظف 

بعيدي من مجاى فل اطامال يعملون الذين فل هذه العينة حوى مدط الخريجين  االس دالاللثمة حاجة إلى مزيد من 

لى  ن ال وظيف. واد توصل االس قصاء إوال عليم اتيجيال باس رم وذلك ل حديد مد  ا تبات القطامال سابقة الذكر ط اس هم

ل عكس هذا فل اإل شاط المهنوينمن الخريجين االوا إنهم يعملون فل مهن ال ترتبط بمجاى ط اس هم/تد يبهم المبدئل.  78%

لنصح للطالب م اسوق العمل فل تقديمن معاهد ال عليم وال د يا الفنل المهنل انفصاى للطالب وكذلك فل الم وفر الضعيف 

ال عليم وال د يا المهنل الفنل تقدم وطممهم  ثناء االن قاى من المد سة إلى العمل. وتشير هذه الن يجة  يًضا إلى  ن معاهد 

.  وافلفكري مدم الؤكد ملى تبرامج للطالب فل المواال الجغرافية غير المطلوبة من ابل  صحاب األمماى المحليينم ومن ثم 

( تقل فل الخرتوم فل حين  ن باال الواليال %70ليًا فل حقيقة  ن  غلبية مراكز ال د يا المهنل )تقريبا واد كان هذا ج

 تف قر إلى هذه المراكز.

 توظيف الخريجين من ابل اطامال مخ لفة(  5) جدوى

 نوع المؤسسةال  قطاع التوظيف

 المدارس الثانوية
 الفنية

مراكز التدريب 
 المهني

المعاهد 
 الحرفية

مدارس 
 الفتيات

النسبة  اإلجمالي
 المئوية

 81 161 0 16 91 54 البناء والتشييد

 7 15 0 1 14 0 التعليم والتدريب

 10 21 0 6 15 0 التجارة والوظائف اإلدارية

 1 1 0 0 1 0 الفنادق والسياحة

 1 1 0 0 1 0 الصحة 

 100 199 0 23 122 54 اإلجمالي

 حسابال  جراها مؤلفو الد اسةالمصدر: 

 

                                                        
 2012الفكري الرئيسيةم  –صري المجلس الثقافل البريطانلم برنامج ال مهن الحديث الم5 
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 أصحاب األعمال اتنتائج تقييم

ا ال عليم وال د يمؤسسال س د س ن ائج الد اسة ال  بعية اآلن تقييمال  صحاب األمماى لموظفيهم من خريجل 

ممن ( %46ري من  صحاب األمماى )ما يصل إلى يمن األهمية بمكان  ن نشير إلى  ن نسبة كبوالمهنل الفنل المخ لفة. 

مها ي هؤالء الخريجين. ويمكن  ن كفاءي وشا كوا فل الد اسة لم يجيبوا من األسئلة المرتبطة بمد   ضاهم من مس و  

فل ألطاء الوظيامن حيث إن بعض المس جيبين لم يشعروا با تياح تجاه فكري إبداء آ اء سلبية  ؛لك إلى  سباب ثقافيةذيرجل 

 ائج  ن ي م توثيل مدم  ضاهم  و نقدهم لنللخريجين وسماتهم الشخصية. باإلضافة إلى هذام العديد من المس جيبين لم يريدوا 

الس قصاء لال ل خضعت ملى الن ائجم لكن البيانال من العينة تأثيًرا سلبيًا المعاهد الحكومية. ومما ال شك فيل  ن هذا اد  ثر 

مس و  العام من الرضا. وثمة حاجة لحمالل تومية من ابل الحكومة ل شجيل المزيد من  صحاب األمماى الى لتقدم إشا ي م

الخريجينم ومس و   ضاهم من نظام ال عليم والبرامج بكفاءي ومها ي ل عبير من آ ائهم بصدق و مانة فيما ي علل ملى ا

مية إجراء المزيد من الد اسال المشابهة لهذه الد اسة ال أكيد ملى  هفل المرتبطة. وهذه الحمالل من شأنها  ن تسامد 

. فمثل هذه اإلجابال الالس قصاءاالس جابة لو همية  ن يكون  صحاب األمماى ملى اد  كبير من الصراحة والداة مند 

 لعملية ال خطيط كل يكون إصالح ال عليم فعاالً.ضرو ية الكاملة والشاملة من ابل  صحاب األمماى 

 المخ لفة.المؤسسال ( مس و   ضا  صحاب األمماى من موظفيهم من خريجل 2) ال وضيحل الرسميوضح 

 % ال عليم وال د يا المهنل الفنل مؤسسال  مس و   ضا  صحاب األمماى من خريجل مخ لف (2) توضيحل  سم

 
 حسابال  جراها مؤلفو الد اسةالمصدر: 

مندما سئل  صحاب األمماى من مس و   ضاهم من جوطي تد يا الخريجين العاملين لديهمم كان  ملى معدى  ضا 

من  صحاب األمماى إنهم  اضون بشدي من مها ال  %26مراكز ال د يا المهنلم حيث ااى ال مهن فل من خريجل برامج 

من  صحاب  %57فإن إجمالل . ومن ثمم ريجينهؤالء الخإنهم بصفة مامة  اضون من  %31وااى  مهؤالء الخريجين

 %22قد ال الفنية للخريجين. واد كشفت هذه الن ائج  يًضا  ن ما يقرب من لن من االمشا كين فل االس قصاء  اضياألمماى 

من  صحاب األمماى  %3النهايةم  لنم  ي ال  اضين  و غير  اضين. وفمن  صحاب األمماى االوا إنهم غير مه مي

من  %9ن من جوطي تعليم خريجل مراكز ال د يا المهنلم فل حين  ن ياالس قصاء االوا إنهم غير  اضن فل المشا كي

  صحاب األمماى لم يس جيبوا.

 %11المدا س الثانوية الفنية. تشير العينة إلى  ن  حيث  ضا  صحاب األمماى خريجويأتل فل المس و  الثانل من 

إنهم  اضون من األطاءم  %17ا شديد من مها ال هؤالء الخريجينم فل حين  شا  من  صحاب األمماى كانوا فل حالة  ض

 ال من نصف معدى  ضا  ة. وهذه النسبالثانوية الفنيةخريجل المدا س بالنسبة ل %28وهو ما يمثل معدى  ضا اد ه 

فل االس قصاء المشا كين من  صحاب األمماى  %13من خريجل مراكز ال د يا المهنل. وما يقرب من  صحاب األمماى 

. وفل النهايةم ااى الفنية من مها ي خريجل المدا س الثانوية غير مه مينم ال يشعرون بالرضا  و مدم الرضا االوا إنهم

م وتجا اإلشا ي هنا إلى  ن الفنية من  صحاب األمماى إنهم غير  اضين من جوطي تعليم خريجل المدا س الثانوية 7%

من  صحاب األمماى لم يس جيبوا لألسئلة الم علقة بمس و  الرضا من الخريجين من المدا س  %45نسبة كبيري اد ها 

 .الفنية الثانوية

فقط من  صحاب  %6م حيث  مرب 6فيةر ما  ال نسبة  ضا  بداها  صحاب األمماى فكانت من خريجل المعاهد الح

معدى  ضا إنهم  اضون من األطاءم وهو ما يمثل  %9األمماى من  ضا شديد من مها ي هؤالء الخريجينم فل حين ااى 

                                                        
 من  صحاب األمماى  لم يجيبوا من األسئلة الم علقة بخريجل المعاهد الحرفية. %45.  يجا ال أكيد ملى  ن 6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

المعاهد الحرفية

المدارس الفنية

مراكز التدريب المهني
رضا شديد عن االداء

رضا

ال يوجد رضا او عدم رضا

عدم رضا

ال اعلم

ال توجد استجابة
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المدا س  مس و  الرضا الذي حصل مليل خريجو من  طاء خريجل المعاهد الحرفية. وهذا يمثل تقريبًا نصف %15اد ه 

من  %6 بدوا مدم اه مامم و خيًرام االس قصاء من  صحاب األمماى المشا كين فل  %20. وما يقرب من الفنية الثانوية

 األمماى االوا إنهم غير  اضين من جوطي تعليم خريجل المعاهد الحرفية.  صحاب

 تبويب مزدوج

األنواع الن ائج ال ل توصلت إليها الد اسة من مس و   ضا  صحاب األمماى من جوطي تعليم ومها ال خريجل  إن

فسير طايل تح اج إلى تبعض المشاهدال المثيري لاله مام ال ل تكشف ال عليم وال د يا المهنل الفنل مؤسسال المخ لفة من 

و صحاب األمماى فل السوطان. يرجل هذا إلى  ن الن ائج هنا  مل ال د يا وال عليممومقد ابل صناع القرا موحريص من 

هذه  بمعدالل ال وظيف الوااعية وفرص خريجلمكسيًا ا تباتًا يرتبط تشير إلى  ن مس و   ضا  صحاب األمماى 

فإن خريجل المعاهد الحرفية حصلوا ملى  ملى معدى توظيفم  ال ل توصلت إليها هذه الد اسة. كما  شرنا مسبقًامالمؤسسال 

مراكز ال د يا المهنل. وهذه الن ائج ت نااض تماًما مل مس ويال الرضا ال ل ثم الفنية الثانوية ي بعهم خريجل المدا س 

هذه المؤسسال. ووفقًا لهذا االس قصاءم  مرب  صحاب األمماى من  ملى  خريجلءي من كفا مرب منها  صحاب األمماى 

الفنية ثم  خيًرا خريجل المعاهد الثانوية خريجل المدا س  مراكز ال د يا المهنلم يليهممن خريجل مس و  من الرضا 

 لل وتباينملى وجوط خل وهو ما يؤكد  ائج تعكس االنفصاى بين مؤسسال ال عليم وال د يا وبين سوق العمنالحرفية. وهذه ال

  بين العرض والطلا ملى المها ال.

وفيما يلل بعض األسباب ال ل اد تكون  طل إلى هذا الخلل بين الكفاءي كما يراها  صحاب األمماى ومعدالل ال وظيف 

 الوااعية بين الخريجين 

i. وال د يا المهنل الفنل لل عبير من  ضاهم ال عليم مؤسسال اد ال يكون  صحاب األمماى ملى مالاة كافية ب

 .من مس و  الخريجين  و مدم  ضاهم

ii.  سوق العمل وال تجري ط اسال اتالع بأحواى اد ال تكون مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل الفنل ملى

 .بان ظام لفهم كفاءي وفعالية خريجيهات بعية 

iii.  ل حليل ألصحاب األمماى والطالب ومعاهد ال عليم توفير المعلومال وافل ال تقوم وكاالل ال وظيف بدو ها

 وال د يا المهنل الفنل.

iv. .تح اج مملية ال وظيف ال ل يس خدمها  صحاب األمماى إلى بعض ال حسين للحصوى ملى ن ائج  فضل 

المها ال بوفقًا للد اسة ال  بعيةم فإن  غلبية  صحاب األمماى يواجهون صعوبال فل العثو  ملى العاملين المطلوبين 

االوا إنهم يواجهون صعوبال فل المشا كين فل االس قصاء من  صحاب األمماى  %86ما يقرب من  .ال ل يح اجون إليها

االوا إنهم لم يواجهوا مشكالل اط فل توظيف العمالة الماهري  %14فل توظيف العماىم فل حين  ن كثيًرا بعض األحيان  و 

(  ن العمالة م وسطة المها ي هل األصعا فل الوصوى إليهام 3. يوضح الشكل )لالذي يبحثون منملى مس و  الكفاءي 

 ي بعها العمالة الماهري ثم العماى للمناصا اإلشرافية  و اإلطا ية.
 من العاملينالمس ويال المخ لفة ملى  العثو   مس و  الصعوبة فل ( 3) توضيحل  سم

 
  جراها مؤلفو الد اسة   حسابالالمصدر

عمالة متوسطة المهارة

عمالة ماهرة

إدارية/مناصب إشرافية
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من  صحاب األمماى الذين شا كوا فل  %10وبما ي وافل مل الن ائجة المذكو ي  مالهم كشفت الد اسة  ن  ال من 

مل مند ل ولل مسئوليال العماطي ما يكونوا ملى اس عداط  ال عليم وال د يا المهنل الفنلمؤسسال الد اسة  اروا بأن خريجل 

نوع من هذه المؤسسال واآلخر. ووفقًا كل تخرجهم طون الحاجة إلى مزيد من ال د يا. ويخ لف هذا األمر بوضوح بين 

م يليهم للعمل ( كانوا األكثر اس عداًطا%7فإن خريجل مراكز ال د يا المهنل ) األمماى المشا كين فل االس قصاءم ألصحاب

ااى ما يقرب من  بل  صحاب األمماى فل حين (. %1( ثم خريجل المعاهد الحرفية )%3ثانوية الفنية )خريجل المدا س ال

 المها ال.ال د يا وكانوا بحاجة لمزيد من باخ الف  نوامها ن خريجل هذه المؤسسال إ

ل مؤسسا خريجو( وجهال نظر  صحاب األمماى من مد  ال د يا اإلضافل الذي يح اج إليل 6جدوى )يلخص 

 . وتشير هذه الن ائج إلى مد  ال باين بين العرض والطلا ملى المها ال.الفنل ال عليم وال د يا المهنل

 ال عليم وال د يا المهنل الفنل مؤسسال آ اء  صحاب األمماى حوى ال د يا اإلضافل لخريجل(  6) جدوى 

 

 التدريبآراء أصحاب األعمال حول الحاجة لمزيد من 

 

مراكز التدريب المهني )النسبة 
 المئوية(

المدارس الثانوية الفنية 
 )النسبة المئوية(

المعاهد الحرفية 
 )النسبة المئوية(

 1 3 7 عادة ما يكونوا مدربين جيًدا للقيام بعملهم 

 12 13 33 للعمل فقطيحتاجون إلى تدريب تمهيدي 

 24 24 21 مهارات إضافيةيحتاجون إلى تعلم 

 6 6 17 لبدء العملبشكل كبير مهاراتهم تطوير يحتاجون إلى 

 7 6 6 يحتاجون إلى تدريب جديد تماًما

 50 51 84 إجمالي االستجابات

 50 48 16 عدم وجود استجابة من قبل أصحاب األعمال

   حسابال  جراها مؤلفو الد اسةالمصدر

المها ال ال ل يف قر إليها خريجو برامج ال عليم وال د يا المهنل الفنل و( المجاالل و نواع المعرفة 7جدوى )يوضح 

الخريجين كانوا يف قرون إلى المها ي وفقًا لما االل  صحاب األمماى المشا كين فل االس قصاء.  شا   صحاب األمماى إلى  ن 

( اس خدام 3(م )%11اكينال والمعدال )االس خدام العملل للم (2( )%14)تنفيذ ممل مالل الجوطي مقابل  جر  ملى ( 1فل )

 تقريبًا(. %10ألطوال )ل(االس خدام العملل 4( و)%10.3 جهزي الكمبيوتر )

وليال المرتبطة بمسئاألطوال إن االف قا  إلى المها ي ال ل  بداها الخريجون فل تشغيل الماكينال و جهزي الكمبيوتر و

 ثناء سنوال الد اسة وال ل ير   صحاب األمماى  نها مها ال مهمة.  بما لم ي لقوا تد يبًا ممليًا كافيًا مملهم تشير إلى  نهم 

جيد فهل مها ال ال واصل والعمل مل اآلخرين وكذلك الخريجين فيها   ما المجاالل ال ل      صحاب األمماى  ن  طاء

 .المك وبة وك يبال ال شغيلاس خدام ال عليمال 

ن  صحاب األمماى يركزون ماطي ملى المها ال العملية ال ل تفل باح ياجاتهم المباشري  و اح ياجال القطاع فل حين  

الذي يعملون بلم يجا  ن يهدف المشرفون ملى وضل المناهج ال عليمية إلى خلل توا ن بين المها ال الفنية المحدطي 

ة الكمبيوتر والصحاس خدام مثل المها ال الشخصية واللغال و إليها سوق العملال ل يح اج الم عدطي الوظائف والمها ال 

هذه هل المها ال ال ل س دمم الخريجين وتسامدهم ملى ال كيف فل مخ لف الوظائف بحسا فوالسالمة و خالايال العمل. 

 حاجة سوق العمل.

  لمها البعض اال عليم وال د يا المهنل الفنل لاف قا  خريجل برامج حوى  صحاب األمماى آ اء (  7) جدوى

 النسبة المئوية عدد المستجيبين المجاالت التي يفتقر الخريجون إلى المعرفة والمهارة بها

 5.7 16  بعملهممرتبط النظري التدريب ال

 10.5 29.3 استخدام أجهزة الكمبيوتر

 9.5 26.7 دوات العملي لألستخدام اال

 10.9 30.7 للماكينات والمعدات االستخدام العملي

 4.3 12 واألجزاءالعملي للمواد ستخدام اال

 5.7 16 الفهم النظري لصيانة المعدات والتطبيق العملي

 5.2 14.6 وتصميمهافهم الرسومات 
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 4.8 13.3 القياسات في العملتنفيذ 

 0.9 2.6 المكتوبة وكتيبات التشغيل التعليماتاستخدام 

 0.5 1.4 اآلخرين والعمل معهمالتواصل مع 

 6.2 17.4 المحليةمعرفة القوانين 

 7.6 21.3 تنفيذ العمل في بيئة آمنةكيفية 

 14.4 40 (أعلىكيفية تنفيذ عمل عالي الجودة )مقابل أجر 

 6.2 17.4 الدقة واالنضباط في العمل

 4.3 12 خاصالعمل الكيفية بدء 

 3.3 9.3 غير ذلك

 100 280 اإلجمالي

   حسابال  جراها مؤلفو الد اسةالمصدر

( من %50( توضح  ن نصف )8جدوى )ن فل العينةم فإن المعلومال فل فيما ي علل بالدخل الذي يكسبل الخريجو

إلى  500منهم يربحون ما بين  %30م فل حين  ن 7جنيل سوطانل فل الشهر 500الخريجين الموظفين يكسبون  ال من 

 جنيل سوطانل فل الشهر. 1499و 1000يربحون ما بين  %12الشهرم وجنيل سوطانل فل  1000

جنيل سوطانل فل الشهر.  1500فحسا من الخريجين يكسبون  اتبًا شهريًا  كثر من  %7وفقًا للد اسة ال  بعيةم فإن 

ن ن الخريجيمن غيرهم من الخريجين. ملى سبيل المثاىم بيطخل خريجل مراكز ال د يا المهنل  كبر وجدير بالذكر  ن 

( من خريجل مراكز ال د يا المهنل. ويجا %78) 14من كل  11جنيل سوطانل فل الشهرم  1500الذين يكسبون  كثر من 

من  %51جنيل سوطانل مقا نة بنسبة  500( يربحون  ال من %71اإلشا ي  يًضا إلى  ن  غلبية خريجل المعاهد الحرفية )

خريجل المدا س الثانوية الفنية. ومن ثمم فإن  غلبية خريجل المدا س الثانوية من  %37.5خريجل مراكز ال د يا المهنل و

من خريجل مراكز ال د يا  %39.5جنيل سوطانل فل الشهر مقا نة بنسبة  1500و 500( يربحون ما بين %59)الفنية 

ريجل المعاهد الحرفية خالسبا فل  ن من خريجل المعاهد الحرفية. واد تلقل هذه الن ائج بالضوء ملى  %25المهنل و

ي م عون بأملى نسبة توظيف فل هذه الد اسةم وذلك ألنهم األال تكلفة وكذلك األال كفاءي وفقًا لما االل  صحاب األمماى 

لومل فيما ي علل إلى امجز سوق العمل واف قا   صحاب األمماى يعكس المشا كين فل االس قصاء. وهذا  يًضا بدو ه 

 وال عليم. باالس ثما  فل ال د يا

 الرواتا الشهرية للخريجين العاملين(  8) جدوى

 نوع المؤسسة التي ينتمي إليها الخريجون الراتب الشهري بالجنيه السوداني

 النسبة المئوية اإلجمالي المعاهد الحرفية مراكز التدريب المهني الفنية المدارس الثانوية

 50 105 20 64 21 500 ال من 

500 - 999  24 33 6 63 30 

1000 – 1499 9 16 1 26 13 

 7 14 1 11 2 1500 كثر من 

 100 208 28 124 56 اإلجمالي

   حسابال  جراها مؤلفو الد اسةالمصدر

 و( اس جابال الخريجين لما يرون  نل  هم جانا يؤثر ملى  ضاهم من مملهم. مندما سئل خريج9جدوى )يلخص 

ال عليم وال د يا المهنل الفنل من  هم الجوانا ال ل تحدط مد   ضاهم من مملهمم كان الدخل هو األكثر  همية مؤسسال 

(.  ما إمكانية اك ساب مها ال %15.6( ثم سامال العمل )%17.6( ي بعل موامل غير محدطي )%32.5ملى اإلتالق )

المهنية لفرص ل(م  ما المركز ابل األخير فقد كان %13فقد جاءل فل المركز الرابل من حيث األهمية ) يومعا ف جديد

 (.%4( والمركز األخير فقد كان نوع المهام المطلوب منهم تنفيذها )%4.7المس قبلية )

ال عليم وال د يا المهنل الفنل حيث تنخفض نسبة وجوط طافل  بما تعكس هذه الن ائج العديد من الجوانا المهمة لنظام 

وحافز لد  الخريجين وكذلك تقديرهم لذاتهمم فكل ما ي مناه الخريجون هو  بح الماىم واألمان الوظيفلم والعمل لعدط مقبوى 

المها ال ال ل لم  من السامال. غير  ن بعض الخريجين المشا كين فل الد اسة بدا  نهم يرغبون فل اك ساب المزيد من

ي علموها ضمن برنامج ال عليم وال د يا المهنل الفنل. وبصو ي مامةم فإن ن ائج هذه األسئلة تعكس االف قا  إلى الومل فيما 

ي علل بفرص ال طو  الوظيفل فل النظامم وهو ما اد يعز  إلى غياب اإل شاط المهنل وغياب إشراك  صحاب األمماى فل 

 ل المهنية تويلة المد  وال واعال المهنية.المسا اال فكير فل 

                                                        
 جنيل سوطانل فل الشهر. 450فل وات ك ابة هذه الد اسةم كان الحد األطنى للراتا هو 7 
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 ال عليم وال د يا المهنل الفنلمؤسسال الجوانا األساسية للرضا الوظيفل من منظو  خريجل (  9) جدوى

 النسبة المئوية عدد االستجابات للعوامل الثالثة الرئيسية عوامل الرضا الوظيفي للخريجين

 32.5 208  الدخل

 15.6 100  عدد ساعات العمل

 13 83 إمكانية استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة

 6.5 42  المناخ االجتماعي/بيئة العمل

 6 38 اإلدارة

التطور ص فر )على سبيل المثال، الترقية و المهنية المستقبلية فرص ال
 المهني(

30 4.7 

 4 25 نوع المهام

 17.7 114 غير ذلك

 100 640 اإلجمالي

   حسابال  جراها مؤلفو الد اسةالمصدر
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 التوصيات (4

حاث إلجراء مزيد من األبنقات إ شاطية فكا  القيمة ال ل يمكن اس خدامها كتقدم ن ائج هذه الد اسة ال  بعية بعض األ

ها ال العمل السوطانية واال تقاء بجوطي الموالعمل فل سبيل تحسين اس جابة نظام ال عليم وال د يا المهنل الفنل فل سوق 

 م فإن ال وصيال األولية ت ضمن وبناًء ملى هذه الد اسة ال  بعية الفنية والمعرفة ال ل ي لقاها الطالب.

i.  من شأنل ال زويد بالمعلومال حوى م طلبال  فل السوطانثمة حاجة إلى نظام معلومال فعاى من سوق العمل

مال االا صاطية. وسيسامد هذا البرنامج فل إثراء معلومال معاهد ال عليم وال د يا المهنل القطاملى حسا سوق العمل 

 الفنل وال أكد من  نها تسلح الخريجين بالمها ال ال ل يح اجون إليها للنجاح فل بيئة العمل.

ii. سمح ل وتهناك حاجة إلى تطبيل آليال مراابة الجوطي وال قييم ال ل ت ابل تطو  الخريجين فل سوق العم

من مد   ضائهم/مدم  ضائهم من معاهد ال عليم وال د يا  -طون اإلفصاح من هوياتهم  -ألصحاب األمماى بال عبير 

 المهنل الفنل.

iii.  ثمة حاجة إلى تطوير نظام ال د يا فل السوطان كل يكون  كثر فعالية و حدث ويعز  من سهولة اال تقاء

 خرج.ألملى وال طوير المهنل للم د بين بعد ال 

iv.  تطبيل ال كنولوجيا واس خدام تكنولوجيا المعلومال واالتصاالل وغيرها من المها ال الشخصية المهمة فل

منهج ال عليم وال د يا المهنل الفنلم وهذا من شأنل  ن يسامد الخريجين ملى تلبية اح ياجال العولمة واالح ياجال الم غيري 

 من المها ال فل سوق العمل.

v.  المما سال ال ل ت ضمن المساواي بين الجنسين وإمكانية تطوير المها ال والمعرفة  ثناء العمل تطبيل  فضل

 وفل غير ذلك.

vi.  تحسين جوطي الخدمال ال ل تقدمها مكاتا ال وظيف بحيث ت ضمن اإل شاط المهنل والمالءمة األفضل بين

 أكد من توظيف  فضل العناصر البشرية.الوظائف والمرشحينم من  جل  صحاب األمماى والباحثين من فرص ممل لل 

vii.  طمم وتعزيز وضل وتصو  العامة من الوظائف العمالية من تريل  ياطي الومل اإلمالمل والشعبل ومن

 تريل تعاون  صحاب المصلحة ل حسين الصو ي.
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 الخاتمة (5

 ن تقدم ى إلالمها ال المهنية الفنية وتطوير ال عليم فل السوطانم وكذلك برامج توفير تهدف هذه الد اسة إلى تحسين 

ال عليم وال د يا المهنل الفنل فل البلد. وتفيد هذه الد اسة  يًضا مؤسسال لصناع السياسال بحثًا تمهيديًا ل طوير اد ال 

 يا الذي تقدمل برامج ال عليم وال د يا المهنل إذ إنها تقدم  فكاً ا و ؤ  حوى جوطي ال د ؛المنظمال الدولية ووكاالل ال نمية

 وما إذا كانت المها ال ال ل اك سبها الخريجون ترتبط بم طلبال سوق العمل الحالية. مالفنل فل السوطان

ال عليم وال د يا المهنل مؤسسال  ن  وه الد اسة صحاب األمماى وخريجل هذه البرامج فل هذه ما  جمل مليل و

الفنل  خفقت فل إمداط الخريجين بشكل مناسا لسوق العملم و ن هناك حاجة لمزيد من ال د يا بعد ال خرج. وتلقل الد اسة 

ال عليم وال د يا المهنل الفنل لإليفاء بم طلبال سوق مؤسسال الضوء  يًضا مى  همية المها ال الشخصية وتطبيقها فل 

 .مها ال ت ضمن اس خدام  جهزي الكمبيوتر ومها ال ال واصل ومها ال ال عامل مل اآلخرينالعملم وهذه ال

 ال ال ل يم لكها الخريجون ومجاالل العمل ابين المهمدم توافل وتوضح ن ائج الد اسة  يًضا  نل اد يكون هناك 

 همم وهذا يشير  يًضا إلى  ن المناهج الم احةم حيث صرح الكثير من الخريجين العاملين  ن مملهم ال يرتبط بمجاى ط اس

افة إلى هذام باإلضال عليم وال د يا المهنل الفنل اد ال تكون م وافقة مل م طلبال سوق العمل.  مؤسسالالمقدمة للطالب فل 

 العمل سوقالخاص بمعلومال الم وتحسين نظام المنظومة صحاب األمماى فل اش راك تشير الن ائج إلى الحاجة إلى تعزيز 

إلى  ن مدم توافل المها ال الذي كما توصلت الد اسة  يًضا فل السوطانم وتقديم خدمال إ شاط مهنل ونصائح للشباب. 

ض  و ملى العر افقط ن يجة مجز فل جانال عليم وال د يا المهنل الفنل يشير إلى  نل ليس خريجل مؤسسال لوحظ بين 

ماتل  صحاب األمماىم ال سيما فل القطاع الخاص. وتحسين هذا الجانا المس و  الحكوملم لكن المسئولية تقل  يًضا ملى 

ل فرص  عزيز خللو مسي طلا مجهوطال تنسيل بين العديد من القطامال والمج مل بوجل مام لل عامل مل مدم ال وا ن القائم

 .الفنل ال عليم وال د يا المهنل مؤسسالخريجل توظيف ماطى لواضحة ومس قبلية مسا ال مهنية لها ممل الئقة 

من الد اسة إلى لل حوى فل الخ امم ثمة حاجة إلى مزيد من األبحاث فل هذا المجاى من  جل تقديم تحليل  كثر طاة 

ال عليم وال د يا المهنل الفنل فل السوطان. وللقيام بهذام لن ي طلا األمر طمًما حكوميًا مؤسسال لخريجل بالنسبة العمل 

تقديم  ال عليم وال د يا المهنل الفنل فلمؤسسال تحليالً جغرافيًا  كثر شموالً وطمم ومسامدي  يًضا لكنل سي طلا فحسام و

 المعلومال وكذلك مشا كة  صحاب األمماى.
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 (: استبيان الخريجين1الملحق )

 

 والية الخرطوم

 استبيان الدراسة التتبعية للخريجين

ي هن( والمعاهد الحرفية فالتدريب المهني الفيدرالية، ومراكز التدريب المهني الخاصة )برنامج التم للمدارس الثانوية الفنية، ومراكز
 الخرطوم

 بدعم من منظمة العمل الدولية

 

  السادة الخريجون/

 ملدراسة بعملكانود أن نتعرف على وضعكم الحالي من حيث الحالة الوظيفية، ومدى ارتباط التعليم والتدريب الفني الذي حصلتم عليه في 
الحالي بما في ذلك مستوى الرضا عن الوظيفة. المعلومات التي سنحصل عليها من هذا االستقصاء ستمثل مدخالت هائلة لمحاوالت تطوير 

ال حالمنهج وغيرها من إجراءات التدخل في النظام التعليمي. وستتم معاملة المعلومات على أنها سرية، رجاًء تفضلوا بطرح أية أسئلة في 
 ، وشكًرا لكم على حسن تعاونكم.االستبيانعدم فهم أي من أسئلة 

 

 االستبيان

 إجابتك.يمثل تعليمات: من فضلك ضع عالمة صح في المربع الذي 

 (1الجزء )

 معلومات ديموغرافية

  أنثى       النوع: ذكر  _____ السن: __________االسم: )اختياري(

   متزوج       الحالة االجتماعي: أعزب

   _______________________________________عنوان اإلقامة )اختياري(: 

  __________________ المدينة/اإلقليم ______________________البريد اإللكتروني: 

  _____________________________________________ اسم المدرسة/المعهد:

 2011سنة التخرج: 

   زراعية       صناعية       فنية للفتيات  نوع المدرسة/المعهد:

  معهد حرفي          مركز تدريب مهني  تجارية

 

 ----------------------------------------------------------لتخصص: مجال ا

 مستوى الشهادة التي حصلت عليها أثناء التعليم الثانوي:

  دبلوما حرفية     المهني التدريب مركز دبلوماشهادة إتمام المدرسة الثانوية الفنية   شهادة المدرسة الثانوية الفنية

 

 تدريب آخر أو مهارات في الوقت الحالي: حدد 

  مهارات )تواصل أو تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات( تدريب

 

  _____________________________  (ذكرهاغير ذلك )برجاء 

 

 الحالة الوظيفية –الثاني الجزء 

 هل أنت حالًيا:  -1
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        موظف 

  ليس لديك موظفين  بدأت مشروعك الخاص ولديك موظفين 

 (8)انتقل إلى السؤال  لست موظًفا ولم تبدأ عملك الخاص

 

 ذا كنت موظًفا، ما هي حالتك الوظيفية؟إ

   دائم    مؤقت     بالتعاقد  بالطلب    دوام جزئي

 ____________________________  اذكر عدد ساعات العمل

 

 ال   نعم   هل لديك تأمين طبي؟ 2-1

 ال   نعم    هل لديك تأمين اجتماعي؟

 

  ____________________________ ما اسم صاحب العمل الذي تعمل لديه حالًيا؟

 

 ما القطاع الذي تعمل به حالًيا؟   -4

       التعليم والتدريب   ( )

   والتجارة والصناعةاألعمال الحرفية أعمال البناء والتشييد و  (ب)

   األعمال التجارية واإلدارية واإلدارة العامة    (ج)

     الزراعة والغابات وصيد األسماك  (ط)

      الصحة والرعاية الصحية   (ه)

  الضيافة والسياحة  (و)

     ات واالتصاالتمتكنولوجيا المعلو   ( )

 _____________________________ (ذكرهالك )برجاء ذح( غير 

 

 هل هذه أول وظيفة لك بعد التخرج؟ -5

 ب(-5ال )انتقل إلى السؤال رقم   أ(-5رقم  نعم )انتقل إلى السؤال 

 

 أ كم استغرقت من الوقت للعثور على هذه الوظيفة؟-5

  شهًرا 12- 10  شهور 9- 7   شهور  6- 0  

 

  _____________________هنا ذكرهاإذا كانت المدة أكثر من عام، برجاء 

 

 ب كم استغرقت من الوقت للعثور على وظيفتك األولى؟ -5

  شهًرا 12- 10   شهور 9- 7   شهور 6- 0   

 

  _____________________هنا ذكرهاإذا كانت المدة أكثر من عام، برجاء 

 الشهر( من مهنتك الحالية؟ كم كان مرتبك األول )في -6
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    جنيه سوداني أو أكثر 1500     جنيه سوداني 1499-1000    جنيه سوداني 999-500 جنيه سوداني 500أقل من  

 

 كيف عثرت على هذا العمل؟ )ضع عالمة أمام كل ما ينطبق( -7

 الصحف/التليفزيون/الراديو 

 (شركاتمواقع حكومية أو مواقع  :اإلنترنت )على سبيل المثال 

 األقارب و/أو األصدقاء و/أو الزمالء 

 التمهن، تدريب أثناء الخدمة( : برنامجعالقات في الصناعة أثناء التدريب )على سبيل المثال 

 مساندة المدرسةاإلحالة/  

 لم تكن موظًفا، رجاًء ضع عالمة على السبب/األسباب: )ضع عالمة على كل ما ينطبق(إذا  -8

 الدراسة، رجاًء حدد مجال الدراسةاستكمال  

 عائلية وقررت أن عدم البحث عن عمل أفضل: اختيارك الشخصي أال تبحث عن عمل مخاوف 

 ________________ ، رجاء تحديد األسبابفي الوظائف لم يثمر عن نتائجقديم ت

 فقدت عمالً سابًقا  

 لم تجد فرصة عمل في المجال الذي تريد   

  ____________________________ذكرهاأسباب أخرى، برجاء 

 

 ارتباط التدريب بالعمل –الثالث  الجزء

 آخر عمل التحقت به منذ التخرج، يرتبط بمجال تخصصك؟ ،هل عملك الحالي، أو إذا لم تكن تعمل حالًيا – 1

 ال   نعم  

 إذا كانت اإلجابة نعم، ما درجة االرتباط بينهما؟

  مرتبطان بشدة 

  مرتبطان إلى حد ما 

 طفيفارتباط  بينما 

  إذا كانت اإلجابة ال، ضع عالمة أمام السبب/األسباب

 ال توجد فرص عمل مرتبطة بمجال تخصصي 

 مرتب أفضل ومزايا أكثر 

 أسباب مرتبطة بالصحة 

 قرب مكان العمل إلى السكن 

  ________________________________________غير ذلك )برجاء ذكرها( 

 

 

 أي من المهارات التالية تساعدك على أداء عملك الحالي؟ )ضع عالمة أمام كل اإلجابات الصحيحة(

 المعرفة النظرية والعملية المرتبطة بمجال تخصصي 

 مهارات التواصل )الشفوية والمكتوبة(  

 مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 مهارات حل المشكالت )اإلبداع والمبادرة( 



 22 

 أخالقيات العمل )العمل الجماعي( 

 مهارات ريادة األعمال )القيادة واتخاذ القرار وإدارة الوقت( 

 

 هل اشتركت في تدريبات أخرى )التحقت بالجامعة، أو محاضرات مسائية، أو دورات قصيرة( بعد التخرج؟ -3

 نعم 

 ال 

 _________________________________رجاء حدد نوع الدورة التدريبية:

 إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟ 

 ال توجد دورات ذات صلة متاحة 

 ال حاجة لمزيد من التدريب 

 ال أملك نقود لسداد رسوم التدريب 

 __________________ أسباب أخرى

 

 هل تود حضور دورات تدريبية إضافية؟

 نعم 

 ال 

 

  الرضا عن العمل –الجزء الرابع 

 ؟الحالي هل أنت راٍض عن عملك

  ال نعم   

 إلى أي مدى فيما يتعلق بالجوانب التالية؟

  األمان الوظيفي

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

  الدخل والمزايا

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

 

 المستقبلية )على سبيل المثال، الترقية وفرص التطور المهني(الفرص المهنية 

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

 إمكانية متابعة الدراسة 

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1
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 المكانة االجتماعية والتقدير

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 اإلطالقال على  – 1

     

 إمكانية استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

 جودة مناخ العمل/بيئة العمل

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

 المهامنوع 

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

  اإلدارة

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

 فرصة القيام بشيء مفيد للمجتمع

 بالطبع – 5 تماًما إلى حد ما ليس حًقا -2 ال على اإلطالق – 1

     

  ____________________ غير ذلك

 للرضا عن الوظيفة )رجاًء ضع عالمة أمام أهم ثالثة جوانب(بالنسبة لك أي من الجوانب التالية هي األهم 

 الدخل 

 على سبيل المثال )احتماالت ضعيفة للترقي والتطور المهني( ،الفرص المهنية المستقبلية 

  ساعات العمل 

 اإلدارة 

  نوع المهام  

  إمكانية استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة 

  مناخ العمل/بيئة العمل 

  ________________________)برجاء ذكرها(غير ذلك، 
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 التعليقات/االقتراحات –الجزء الخامس 

 اسبة()ضع عالمة أمام كل اإلجابات التي تراها منعلى عملك الحالي، ما الذي تقترح تحسينه في تنفيذ التعليم الفني/التدريب المهني؟ بناًء 

 بعملهمالتدريب النظري المرتبط 

 استخدام أجهزة الكمبيوتر 

  االستخدام العملي لألدوات  

 والمعدات للماكيناتاالستخدام العملي   

 االستخدام العملي للمواد واألجزاء   

 الفهم النظري لصيانة المعدات والتطبيق العملي 

 وتصميمها فهم الرسومات 

 القياسات في العملتنفيذ   

 استخدام التعليمات المكتوبة وكتيبات التشغيل 

 والعمل معهم التواصل مع اآلخرين 

 معرفة القوانين المحلية 

 كيفية تنفيذ العمل في بيئة آمنة 

 كيفية تنفيذ عمل عالي الجودة )مقابل أجر أعلى( 

 االنضباط والدقة في العمل 

 الخاص العملكيفية بدء  

 مواد التعليم العام 

 غير ذلك، )برجاء ذكرها(
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

 نشكركم على حسن تعاونكم
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 (: استبيان ألصحاب األعمال2الملحق )

 

 والية الخرطوم

 استبيان الدراسة التتبعية ألصحاب األعمال

الثانوية الفنية، ومراكز التدريب المهني الفيدرالية، ومراكز التدريب المهني الخاصة )برنامج التمهن( والمعاهد الحرفية في  للمدارس

 الخرطوم

 بدعم من منظمة العمل الدولية

وهذا . ملى وظائف والية الخرطومفرص حصوى خريجل مراكز ال د يا المهنل فل حوى تجري منظمة العمل الدولية اس قصاًء 

د يبهم توكذلك آ ائهم فل كفاءي المها ال ال ل اك سبوها من الحالية لخريجل برامج ال د يا االس بيان يهدف إلى ط اسة الحالة الوظيفية 

 فيةوالمعاهد الحر ،الخاصة )برنامج التمهن(ومراكز التدريب المهني  ،يةالثانوية الفنية، ومراكز التدريب المهني الفيدرال المدارسفل 

 فل والية الخرتومم ومد  ا تبات هذه المها ال بسوق العمل.

 

 التعريف بالشركة

 ________________ الموال 

 _________________اسم الشركة

 _________الهاتف   ____________________________منوان الشا ع

 -----------------------------------------------------  : اسم الشركة األولالسؤال 

 في شركتك:الماهرين وغير الماهرين : برجاء تقديم بيانات حول توظيف العمال السؤال الثاني

)الدائمين  العماىم وسط إجمالل مدط 

 والم عاادين(
)الدائمين  الماهرين العماىمدط 

 والم عاادين(
 الماهرين العماىمدط 

الذين وظف هم الشركة فل 

 السنوال الثالث األخيري

مدط خريجل المدا س الثانوية 

الفنيةم ومراكز ال د يا 

والمؤسسال الحرفية  مالمهنل

الذين وظف هم فل السنوال 

 الثالث األخيري

مراكز    

ال د يا 

 المهنل

المدا س 

الثانوية 

 الفنية

المعاهد 

 الحرفية

   

م فما مد   ضائك من جوطي ال د يا الذي تلقونل؟ )اخ ر تقييًما التعليم الفني والتدريب المهنيخريجل برامج  توظف إذا كنت(: 3السؤال )

 واحًدا فقط(
ال يوجد  ضا   ضا من األطاء  ضا شديد 

  و مدم  ضا
مدم  ضا من 

 األطاء
ال  ملم  و ال  مدم  ضا ملى اإلتالق

 ينطبل
 1 2 3 4 5 6 

       التدريب المهني

المدارس 

 الثانوية الفنية
      

       المعاهد الحرفية

 
 
 
 

 فقط( إجابة واحدةالتعليم الفني والتدريب المهني إلى تدريب إضافي لتحسين أدائهم؟ )اختر  برامج (: هل يحتاج خريجو4السؤال )
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 عادة ما يكونوا مدربين 

 للقيام بعملهم  جيًدا
يحتاجون إلى 

تدريب تمهيدي 

 فقط للعمل

يحتاجون إلى تعلم 

 مهارات إضافية
يحتاجون إلى تطوير 

بشكل كبير مهاراتهم 

 لبدء العمل

يحتاجون إلى 

تدريب جديد 

 تماًما
 1 2 3 4 5 

التدريب 

  المهني
     

المدارس 

 الثانوية الفنية
     

      المعاهد الحرفية

التعليم الفني أو مراكز التدريب المهني، ما المعرفة والمهارات التي عادة ما السؤال الخامس: إذا كنت توظف خريجي مدارس أو معاهد 

 يفتقرون إليها؟

   

ضع عالمة أمام أي عدد من اإلجابات فيما  مجاالت يحتاجون إلى تحسين التدريب فيها 

 يلي

  ال د يا النظري المرتبط بعملهم -1

  اس خدام  جهزي الكمبيوتر -2

  طواللأل العمللس خدام اال -3

  لماكينال والمعدال العملل لاالس خدام  -4

  لمواط واألجزاءالعملل لس خدام اال -5

   الفهم النظري لصيانة المعدال وال طبيل العملل -6

  فهم الرسومال وتصميمها -7

  قياسال فل العملتنفيذ ال -8

  اس خدام ال عليمال المك وبة وك يبال ال شغيل -9

  مل اآلخرين والعمل معهم ال واصل -10

  معرفة القوانين المحلية -11

  كيفية تنفيذ العمل فل بيئة آمنة -12

  كيفية تنفيذ ممل مالل الجوطي )مقابل  جر   ملى( -13

  الداة واالنضبات فل العمل -14

  كيفية بدء العمل الخاص -15

  مواط ال عليم العام -16

  غير ذلك )اذكرها( -17
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 الماهرين الذين تحتاج إليهم؟ الموظفين(: هل واجهت شركتك مشكلة في البحث عن 6السؤال )

 __________    إتالاًا (1)

 __________  فل بعض األحيان (2)

 __________    كثيًرا (3)

 في المهارات )إن وجد( شديًدا؟ النقص(: في أي مستوى وظيفي يكون هذا 7السؤال )

 __________   المها يالعماى م وسطو  (1)

 __________   نلعماى الماهروا (2)

 __________   الفنيون/المهندسون (3)

 __________  المناصا اإلشرافية/اإلطا ية (4)

  ما الوظائف التي تواجه عادةً نقًصا فيها؟ :(8السؤال )

 ____________)ط( ____________)ج(  ____________)ب(   ________) (

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

المهارات في مدارس ومعاهد التعليم الفني  شكًرا جزيالً إلكمال هذا االستبيان. ستؤدي إجاباتك إلى إدخال تحسينات مستقبلية على تدريب

 دريب المهني في والية الخرطوم.ومراكز الت
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 (: جدول ملخص نتائج الدراسة التتبعية3الملحق )

 
 النتائج الرئيسية

اشتراك ضعيف  

من جانب 

أصحاب 

 األعمال

مقاييس الغياب 

 مهنيةال
معلومات 

غير موثوق 

بها عن سوق 

 العمل

غياب 

اإلرشاد 

المهني 

 والنصائح

 للخريجين
 قديم معلومال حوى موظفيهم لمعا ضة  صحاب األمماى 

 للباحثين فل شئون سوق العمل
✔  ✔  

لى إجميل مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل الفنل تقريبًا تف قر 

 نظام معلومال جيد لم ابعة الدا سين
  ✔  

اإلحصائيال حوى خريجل مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل 

 محدوطي للغاية الف يالالفنل من 
  ✔  

ل فل مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل الفن الف يالنسبة ال حاق 

 ضعيفة للغاية
  ✔ ✔ 

 د يا مزيد من المن الخريجين االوا إنهم يح اجون إلى  78%

 ن تعليمهم ال يؤهلهم جيًدا للعملإو
✔ ✔ ✔ ✔ 

من الخريجين فل العينة حصلوا ملى وظائف بعد ال خرج  59%

 بعامين
✔  ✔ ✔ 

 ملى نسبة توظيف كانت لخريجل المدا س الثانوية الفنية 

والمعاهد الحرفية والذين يقدمون ممالً هو األال فل الكفاءي وفقًا 

 ألصحاب األمماى

✔ ✔ ✔  

معظم الخريجين وجدوا ممالً من تريل األصدااء واألاا ب 

ف ري ال د يا بفضل وليس من تريل إمالنال م خصصة  و 

 الصنامل

✔  ✔ ✔ 

الكثير من الخريجين لم يكونوا يعملون فل مجاى ط اس هم  و فل 

 مجاى مرتبط بها
✔ ✔ ✔ ✔ 

مراكز خريجل  صحاب األمماى يشعرون بالرضا من  طاء 

ال د يا المهنلم غير  نهم يوظفون  ال مدط ممكن من هؤالء 

 الخريجين.

✔ ✔ ✔  

مقابل هم االوا إنهم يجدون من  صحاب األمماى الذين تمت  86%

صعوبة كثيًرا  و من حين آلخر فل العثو  ملى مماى لديهم 

 المها ل المطلوبة للعمل

✔ ✔ ✔ ✔ 

ن  من  صحاب األمماى الذين تمت مقابل هم  اروا  %10 ال من 

شكل مد بين بخريجل مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل الفنل 

ال خرج طون الحاجة  ملى اس عداط لبدء العمل بمجرطو 28كاف

 إلى مزيد من ال د يا

✔ ✔ ✔ ✔ 

 ل مند ال خرج منكل من  صحاب األمماى والخريجين إن ااى

ف قرون ييكون الخريجون مؤسسال ال عليم وال د يا المهنل الفنل 

 إلى المها ال العملية المطلوبة

✔ ✔ ✔ ✔ 

مرتبال خريجل مراكز ال د يا المهنل هل األملى والدخل كان 

 كثر سبا فل  ضا الخريجين من مملهم ملى مكس الفرص 

 المهنية المس قبلية

✔ ✔ ✔ ✔ 

 
 

 


