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Abstract:
The Purpose of this study is to shed light to the role played by vocational training projects (VTP)
to reduce poverty in Red Sea State, Sudan. The problem of the study concentrated on challenges and
willingness facing youth to VTP. We adopted descriptive and analytical method to analyze
questionnaire its size 44 respondent, which distributed to random sample in 2017. Obtained results
showed that VTP contributed to find job opportunity for youth as well as poverty reduction.
According to the results, we recommend to improve VT program by using technology.
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الملخص:
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على ا لدور الذي تلعبه مشروعات التدريب المهني في مكافحة الفقر بوالية البحر االحمر.
وتتمحور المشكلة البحثية في ّأنه على الرغم من اهمية مشروعات التدريب المهني في مكافحة الفقر اال ان العديد من الشباب غير
راغبين في هذه المشروعات ،كما أن هنالك العديد من التحديات التي تواجههم .تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل استبانة
أن هذه
حجمها  44مفردة ،وزعت على عينة عشوائية من الشباب بمنطقة الدراسة في العام  .2017أشارت نتائج الدراسة الى ّ
المشروعات ساهمت في ايجاد فرص العمل للشباب وبالتالي أدت الى تخفيف حدة الفقر .أوصت الدراسة بضرورة تحسين فرص
الحصول على التدريب المهني وجودته من خالل االستخدام المبتكر لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
الكلمات المفتاحية :التدريب المهني ،مكافحة الفقر ،حدة الفقر.
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المقدمة:
أن المجتمعات بحاجة ماسة الى
يلعب التدريب المهني دو اًر مهماً في المجتمعات المختلفة (الريفية منها والحضرية) ،حيث ّ
أن هذا القطاع له أهمية كبيرة في دفع عجلة االقتصاد والحد من البطالة
التدريب المهني التطبيقي كحاجتها الى بقية الوظائف .إذ ّ

ومكافحة الفقر .يقصد بالتدريب المهني تعليم الحرف والمهن اليدوية التطبيقية بغرض تقديم خدمات للمجتمع ،ويتمحور عادة على

فئة الشباب.

التدريب المهني هو نظام تعليم خاص يستند الى العالقة بين حرفي معلم ومتدرب خالل تدريب أثناء العمل يدوم طويالً .ويشمل ذلك
هرمية وعملية تعلم وحيازة مهارات تدريجية .فغالباً ما يبدأ المتدربون تدريبهم في سن مبكرة جداً ويعيشون مع معلمهم فتنمو لديهم

عالقة أب وإبن ،وفي الواقع في كثير من الحرف كان يتم تناقل المهارات فقط ضمن العائلة كوسيلة للحفاظ على أسرار المهنة وغالبًا
ما كان يقبل المعلمون عدداً محدداً من المتدربين بهدف تسليمهم عملهم الحقاً (شاتالر.)2011 ،

أن للشباب دور مهم في بناء المجتمع من خالل المشروعات التنموية المختلفة ،خصوصاً مشروعات التدريب
تنبع أهمية الدراسة في ّ
المهني.
وتتمحور المشكلة البحثية في ّأنه على الرغم من اهمية مشروعات التدريب المهني في مكافحة الفقر اال ان العديد من الشباب غير

راغبين في هذه المشروعات ،كما أن هنالك العديد من التحديات التي تواجههم.

تتكون الورقة من خمسة محاور .يتناول المحور الثاني االدبيات والدراسات السابقة .بينما الجزء الثالث يشتمل على التدريب المهني
ومكافحة الفقر في السودان .ويأتي التحليل والمناقشة باالضافة الى المالحظات الختامية في الجزئين الرابع والخامس على التوالي.

االدبيات والدراسات السابقة:
أوالً :مفهوم المشروع

المشروع مصطلح جديد نسبياً في الفرنسية ،ظهر في القرن الخامس عشر وإستمد اصوله من إهتمامات التيارات الفلسفية التي

تنادي بحرية الذات ومسؤليتها امام افعالها لالرتقاء بالفرد الى ما هو أفضل كافكار  Martin heideggeمنذ سنة  1927وأعمال
أن الكائن الحي هو الذي يختار مشاريعه بنفسه ويقرر في مال تنفيذها وتحقيقها.
 Jean-Pual Sarterسنة  ،1943الذي أكد ّ
لم يأخذ مفهوم المشروع معناه الحالي اال في القرن العشرين ،حيث عرف خالل سنوات السبعينات والثمانيات توسعاً كبي اًر في فرنسا،

حيث تعد أعمال  boutinetفي كتابه نظريات الدافعية المهنية في بداية الثمانيات أحد األصول السيكولوجيه لمفهوم المشروع التي
تركز على البعد اإلنساني للسلوك (مشري.)63 ،2013 ،

بأنه عبارة عن فكرة أو إقتراح باستثمار قدر من الموارد االقتصادية المتاحة في فرصة استثمارية جديدة أو
يمكن تعريف المشروع ّ
قائمة وذلك بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن لمالك المشروع والبيئة المحيطة به خالل مدة حياة المشروع الطويلة في

المستقبل .وتتمثل أهداف المشروعات االقتصادية في :تحقيق الربح وزيادة االنتاج وزيادة قدرة االقتصاد الوطني على تشغيل عوامل

االنتاج .هذا بجانب االهداف االجتماعية المتمثلة في القضاء على البطالة ومكافحة الفقر وتنمية روح التعاون (الشرقاوي.)2015 ،
ثانياً :مفهوم التدريب المهني

إن التدريب والتنمية عملية مستمرة خالل حياة الفرد وفقًا الحتياجاته كفرد وكعضو في المجتمع .وهو يسعى الى إحداث
ّ
تغييرات في أنماط السلوك من خالل تعريضه الساليب ووسائل تدريبية .ويمكن تعريف التدريب المهني على انه تدريب عملي مهم

لتدريس المهارات المطلوبة لوظيفة ما (.) hrdiscussion.com

التدريب نشاط يقوم على قواعد واسس يجب ان يلم بها القائمون على شؤونه .فهو يعتمد على االحصاء كما يعتمد على علم النفس
الصناعي في تقييم بعض االساليب التدريبية .ولقد اصبح بناء االمم يتوقف الى حد كبير على تنمية مواردها البشرية وتنظيم نشاطها
تنظيماً علميًا يفضي بها ا لى مشارف التقدم والتطور في عالم اليوم .وبما ان هنالك عوامل كثيرة تقوم بدور مهم ،في كل نمو
اجتماعي واقتصادي كرأس المال والموارد المالية والطبيعية والموارد التكنولوجية ،اال انه ما من احد من هذه العوامل يفوق في

االهمية عنصر القوى البشرية فهي تعتبر أهم عناصر ا النتاج بل هي العنصر المحرك والمنظم لها والمشرف عليها .والبد من تأهيل
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وتطوير هذا العنصر البشري وان مقدار كفاءة وقدرة العنصر البشري في اي منظمة تتوقف على كفاءة االدارة وحسن استغالل

الموارد االخرى فيها (الفكي.)2016 ،

ترى أكاديمية علم النفس أن التدريب المهني ب معناه الواسع عبارة عن عملية تعلم وتعليم تمكن الفرد من إتقان مهنته والتكيف لظروف

عمله.
يعتبر التدريب المهني من اهم ركائز تنمية الموارد البشرية خاصة بعد الثورة الصناعية و التقنية التى يشهدها العالم فى شتى

المجاالت ،تطور عمل على تقليل الجهد البشرى العضلي ،فأصبحت الحاجة الى عمالة ماهرة و فنيين فى مختلف مجاالت سوق
العمل امر ضروري لالستفادة من هذه التقنيات ،وان اهتمام الدول بتوطين المعرفة بهذه التقنيات نابع من اهميتها فى عملية النمو

االقتصادي و ازدهار الدول ،نجد ان دول كثيرة بلغت تصنيف العالم االول باالستثمار فى العقول و األيادي الماهرة فنجحت فى

تعويض شح الموارد الطبيعية الوطنية ،وبذلك صار المورد البشرى من اهم الثروات فى العصر الحالي (آدم.)2013 ،

تعرف منظمة العمل الدولية التدريب المهني بانه العملية المنظمة التي تكسب الفرد المهارة و المعرفة و االتجاهات في اي من اوجه
ّ
النشاط االقتصادي بهدف االستخدام المنتج ورفع االنتاجية ،فالتدريب يقلل تكلفة وزمن االنتاج مع تجويد للمنتج نفسه ،ويضيق
احتماالت االخطار والخسائر فى المؤسسة او المنتج.
يتضمن التدريب المهني صو ًار متعددة منها :أ /تدريب المبتدئين ب /التدريب السريع ج /التدريب أثناء العمل د /إعادة التدريب ه/
التدريب المستمر (الحضيري ،بدون تاريخ).
ثالث ًا :مفهوم الفقر
يدل مفهوم الفقر على وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية ،وهي أوضاع تتسم بالحرمان على مستويات مختلفة،
ّ

غير أنه تسود مفاهيم عديدة للفقر في األدبيات الحديثة ذا ت العالقة بموضوع الفقر ،والتي تصف الفقراء بأنهم أولئك الذين ليس

بمقدورهم الحصول على سلة السلع األساسية التي تتكون من الغذاء والمالبس والسكن ،إضافة إلى الحد األدنى من االحتياجات

األخرى مثل الرعاية الصحية والمواصالت والتعليم .من جهة أخرى تركز بعض مفاهيم الفقر على أشكال مختلفة من الحرمان،
وتشمل أشكال الحرمان الفسيولوجية واالجتماعية ،األولى تتمثل في انخفاض الدخل (أو انعدامه) والغذاء والملبس والمسكن ،ومن هنا
فهي تشمل فقراء الدخل وفقراء الحاجات األساسية ،أما الحرمان االجتماعي فهو مرتبط بالتباينات الهيكلية المختلفة كاالئتمان،
األرض ،البنى التحتية المختلفة ،وحتى األمالك العامة (المشتركة) ،إضافة إلى عدم تمكن "الفقراء" من االستفادة من األصول
االجتماعية كالخدمات الصحية والتعليمية.
كما يعرف على أنه عدم القدرة على بلوغ الحد األدنى من الشروط االقتصادية واالجتماعية التي تمكن الفرد من أن يحيا حياة كريمة
(الحارثي نقالً عن .)faculty.ksu.edu.sa

بأنه صور وأشكال تتجاوز عدم كفاية الدخل الى الفقر البشري الذي يعتبر أحد المعضالت
يشير عبد الرحمن  ،2014الى الفقر ّ
أن مؤشرات الفقر البشري تتمثل في التعليم والصحة باالضافة الى مؤشر الدخل .وتوصلت
الرئيسة في اقتصاديات معظم الدول ،و ّ
الدراسة الى تدني تلك المؤشرات في معظم الدول النامية وبصورة خاصة السودان.

التدريب المهني ومكافحة الفقر في السودان:
في ظل المتغيرات الدولية واالنفتاح االقتصادي والتطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية التي يشهدها العالم .وما قد ينتج عنها

من تغيرات سريعة في المفاهيم االقتصادية والمهن ووسائل وفنون االنتاج ،فقد استشعرت جميع البلدان المتقدمة منها والنامية الحاجة
الى ضرورة تزايد االهتمامات بمنظومة تنمية الموارد البشرية وبصفة خاصة في مجاالت التدريب المهني وتنمية المهارات أو إضافة

مهارات جديدة في سبيل مواكبة التطورات السريعة والتكيف مع إحتياجات سوق العمل (منظمة العمل العربية).

بدأ السودان يهتم بالتدريب المهنى بعد االستقالل مباشرة حيث تم انشاء أول مركز للتدريب المهنى بالسودان بمدينة الخرطوم سنة

 ،1957كان الغرض منه ترقية وترفيع قدرات القوى العاملة وثقل مهاراتها حتى تكون قادرة على االداء الجيد وتلبية احتياجات سوق
العمل الصناعى والمهنى خاصة بعد خروج الفنيين والمهندسين االجانب مع المستعمر ،كان هذا المركز أكثر شموالً من مدرسة
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جبيت الفنية التى انشات سنة  1920خصيصا لتدريب عمال السكة حديد .واخذ التدريب المهنى يتطور ويتوسع بشكل مطرد بفضل
منح قدمتها الدولة الصديقة للسودان ،فإنشات جمهورية المانيا مركز الخرطوم  2ومركز اخر فى بورتسودان لتغطية االحتياجات

التدريبية لجميع دول الساحل وشرق افريقيا ،وفى فترات متباعدة قدمت الصين ،كوريا ،اليابان وتركيا دعم غير محدود ألنشاء
وتطوير مراكز التدريب المهني بالسودان باإلضافة الى مساعدات اخرى قدمتها منظمة العمل الدولية ،برنامج االمم المتحد اإلنمائي،

منظمة التنمية الصناعية ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولى وغيرها من المنظمات والوكاالت الدولية حتى بلغ عدد مراكز التدريب
المهنى بالسودان (بعد انفصال الجنوب)  11مركز حكومي باإلضافة الى  19مركز تدريب مهنى يملكها القطاع الخاص او القطاع
الحكومي مثل المراكز المتخصصة كمعهد القوات المسلحة بضاحية (الكدرو) بمدينة الخرطوم بحرى و غيرها من المؤسسات
الحكومية (ادم.)2013 ،

التحليل والمناقشة:
 .1منطقة الدراسة:

تقع والية البحر االحمر في شرق السودان بين خطى عرض  23.2-17شماال خطى طول  .38.5 –33.3تحدها والية

كسال ،الحدود األرترية ،وساحل البحر األحمر من الشرق ومن الشمال جمهورية مصر العربية ومن الغرب والية نهر النيل .وعاصمة

الوالية بورتسودان ومساحتها  212.800كم .يبلغ عدد سكانها حوالي  800000نسمة يتوزعون في عشرة محليات هي (بورتسودان،

جبيت ،طوكر ،حاليب ،هيا ،سنكات ،سواكن ،عقيق ،القنب واألوليب ،دريب) .تمثل الوالية بوابة السودان إلى الخارج عبر ميناء
بورتسودان

و

بها

منطقة

للتجارة

الحرة،

تعتبر

من

أهم

مناطق

الحرة

التجارة

في أفريقيا،

إضافة

إلى

ميناء بشائر لتصدير البترول وسواكن.
 .2التحليل والمناقشة:

تهدف هذه الدراسة الى فهم الخصائص الرئيسة لبيئة االعمال المحلية من خالل مشروعات التدريب المهني المتمثلة في
(البناء ،النجارة ،الحدادة ،الخياطة ،تجهيز األغذية ،نسج السرائر ،الصناعات اليدوية ،الكهرباء...الخ) .وهذه الخصائص تساعدنا في
فهم التحديات التي تواجه الشباب في ايجاد فرص العمل وبالتالي تخفيف حدة الفقر في المجتمع.
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،فقد تم توزيع استبانة حجمها)  )44مفردة على عينة عشوائية من الشباب الذين يعملون في
مشروعات التدريب المهني بمدينة بورتسودان بوالية البحر االحمر السودانية في سنة .2017
والجدول التالي يبين مشروعات التدريب المهني للشباب الذين شملتهم الدراسة.
نوع النشاط

العدد

ميكانيكا

5

أجهزة الكترونية

2

اللحام والخراطة

2

كهرباء عامة

4

تبريد وتكييف

4

صيانة أجهزة

4

كهرباء سيارات

3

سباكة

2

صناعات يدوية محلية

2

حدادة

2

بناء

4

نجارة

5

نقاشة وديكور

2

الخياطة

2

تجهيز أغذية

1

االجمالي

44
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إستناداً على الجدول أعاله يمكن توضيح االنشطة السابقة بالشكل التالي:




44

1

2

2

5

4

2

2

3

2

4

4

4

2

2

5



وجاءت نتائج تحليل االستبيان على النحو التالي:
أوالً :أهم الصعوبات التي تواجه العاملين في مشروعات التدريب المهني هي:
 عدم وجود عمالة مهرة ومتدربة.
 إرتفاع أسعار المواد الخام.
 انخفاض دخول المستهلكين مقارنة مع إرتفاع أسعار السلع والخدمات.
ثانيًا :هنالك حوجة ماسة لعمال تخرجوا من التدريب المهني حتى تتم االستفادة من خبرتهم.
ثالثًا :هنالك إختالف في العمل المنجز من قبل الذين تخرجوا من برامج التدريب المهني والعمل المنجز من قبل الذين لم يتخرجوا من
برامج التدريب المهني .حيث أشار  %100من الذين شملتهم الدراسة أن إنتاجية الذين تخرجوا من برامج التدريب المهني أكبر.
رابعًا :هنالك مهارات اساسية يجب أن تتوفر في اصحاب مشروعات التدريب المهني وهي:
 االمانة وإتقان العمل والصدق.
 شهادات الخبرة.
 توفر المهارات والقدرة على إكتساب الفنيات من خالل التدريب.
أن هنالك تحديات تواجه الشباب الذين يعملون في التدريب المهني وهذه التحديات هي على النحو
خامساً :أشار المبحوثين الى ّ
التالي:
 .1المنافسة
 .2القدرة الشرائية ألفراد المجتمع
 .3تشبع السوق

 .4الحوجة للتدريب المستمر.
سادسًا :يتراوح متوسط الدخل الشهري لهذه المشروعات بين  3000جنيه 20000-جنيه في الشهر (ما يعادل -36000

240000جنيه في السنة).
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سابعاً :اشار  % 90من المبحوثين الى أن مشروعات التدريب المهني ساهمت في تخفيف حدة الفقر للشباب بمنطقة الدراسة بينما

 % 10يروا ان هذه المشروعات ليست لها دور كبير في تخفيف حدة الفقر.

المالحظات الختامية:
تناولت الدراسة مشروعات التدريب المهني ودورها في مكافحة الفقر بالسودان بالتطبيق على والية البحر األحمر .من أهم
النتائج التي تم التوصل اليها ما يلي :هنالك تحديات تواجه الشباب تتمثل في المنافسة والقدرة الشرائية ألفراد المجتمع والحاجة الى

التدريب %100 .من المبحوثين أكدوا أن إنتاجية خريجو برامج التدريب المهني أكبر %90 .من المبحوثين أشاروا الى أن هذه
المشروعات ساهمت في تخفيف الفقر بين الشباب.
أن هذه المشروعات ساهمت في ايجاد فرص العمل للشباب وبالتالي أدت الى تخفيف حدة الفقر وعليه
على ضوء النتائج السابقة ف ّ
توصي الدراسة بضرورة تحسين فرص الحصول على التدريب المهني وجودته من خالل االستخدام المبتكر لتكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات.
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