
                             

 

 بالهشاشة أغلبها يتسم

 "التلمذة الصناعية" في العالم أنظمة يستكشف" بحث "وايز

 

بحثًا جديدًا  مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز"أصدر : 2017أكتوبر  15 -الدوحة، قطر
يقارن بين نظم التلمذة الصناعية المعمول بها في عدة بلدان من حول العالم. ويستكشف التقرير الدور 

الهام الذي تؤديه التلمذة الصناعية في دعم انتقال الشباب من المدرسة إلى الحياة العملية، ودعم البالغين 
الذي تم بالتعاون بين وايز وجامعة التقرير ائج نت توأظهر في تطوير مهاراتهم، أو احتراف مهن جديدة. 

أن هذا المجال إال أوكسفورد، أنه رغم تزايد االهتمام السياسي بالتلمذة الصناعية على الصعيد الدولي، 
 من التعليم المهني ال يزال هشًا نسبيًا.

 هاناعية"، وقام خاللوجاءت الدراسة البحثية تحت عنوان "األفراد والسياسات: دراسة مقارنة للتلمذة الص
ة لمشاركات التلمذة الصناعية على المستوى يالباحثون من قسم التعليم في جامعة أكسفورد بمراجعة مبدئ

نجلترا ،ومصر ،ركانموالدا ،أستراليا: هي بلدان ثمانية في الصناعية التلمذة أطر البحث مويقي  العالمي.   ،وا 
  .أفريقيا وجنوب ،والهند ،وألمانيا ،وفنلندا

"، عضو مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية وايز"رئيس قسم البحوث في وعل قت الدكتورة أسماء الفضالة، 
المجتمع، بالقول: "نحن في "وايز" سعداء جدًا بالتعاون مع زمالئنا في جامعة أوكسفورد لبحث هذا 

تواجه التعليم في العالم. ويقدم الموضوع الهام، كجزء من تقاريرنا المستمرة حول التحديات الرئيسية التي 
هذا التقرير البحثي صورة مفيدة حول مناهج التلمذة الصناعية المتنوعة في العالم، بهدف توجيه واضعي 
السياسات، وتقديم االقتراحات حول ما يمكن تحقيقه من خالل المزيد من التكامل والتعاون بين أصحاب 

 ة والعملية".المصلحة حول هذه األداة التعليمية الفريد

وخُلصت نتائج الدراسة إلى أن االعتماد على المشاركة الفاعلة ألصحاب العمل يجعل نموذج التلمذة 
ة أكثر هشاشة من أشكال التعلم القائمة على الفصول الدراسية، والتي يمكن تقديمها في الكليات يالصناع

أجل إنجاح هذا النموذج في تخريج ومن  التي ترعاها الدولة ومن دون دعم مباشر من أصحاب العمل.
أصحاب العمل. وهو ما يجعل من  متدربين مؤهلين وناجحين، يولي واضعو الدراسة أهمية كبيرة إلشراك

 حيوي إيجاد حوافز قوية ألصحاب العمل للمشاركة في توفير هذه البرامج.ال



 
 

 

بدءًا من نواحي التنظيم والتمويل، وتشهد مخططات برامج التلمذة الصناعية تباينًا كبيرًا بين البلدان، 
باتت بعض البلدان تستخدم إذ  وصواًل إلى طريقة العمل اليومي وأساليب التعلم في البرامج المتطورة.
بالتحصيل األكاديمي التقليدي، وهو  التلمذة الصناعية كسبيل لمنح فرصة ثانية للشباب الذين ال يهتمون

 شكل متزايد.ما يعتبره واضعو الدراسة غير واقعي ب

ويؤشر مستوى المشاركة المتفاوت بين دول العالم على وجود "منطقة رمادية" في بعض البلدان حول 
مع مالحظة أن مبادرات التلمذة الصناعية  ،كيفية تحقيق االستفادة القصوى من نموذج التلمذة الصناعية

أقوى تاريخيًا،  عملأصحاب الاتحادات  تحظى بمستوى أعلى من التقدير في المناطق التي تكون فيها
أما بالنسبة ألصحاب العمل في بعض المناطق، مثل مصر، فمن  مثل الدانمارك، وألمانيا وسويسرا.

المعروف أن التلمذة الصناعية لديها العديد من المثبطات والحوافز على حد سواء. ويتمحور القلق 
ر مهارات شخص يمكن أن يغادرك وينتقل األساسي حول انتقال الموظفين، فلماذا االستثمار في تطوي

 للعمل في مكان آخر؟

نجلترا واستراليا، تطور سياسة تنظر إلى التلمذة الصناعية بمثابة الحل إبينما شهدت دول أخرى، منها 
ألي شاب يرغب السحري الذي يمكن أن يحل  أي مشكلة في التعليم والتدريب المهني، وتقديمها كبديل 

تحسين مشاركة التلمذة الصناعية في البلدان التي أظهرت النماذج فيها نجاحًا أقل، يشير ومن أجل  بذلك.
المؤلفون إلى أنه من مصلحة الحكومة العمل مع الجهات الصناعية لتحفيز هذا االستثمار، وجعل فوائد 

 هذا االتجاه أكثر وضوحًا.

 -انتهى -

   

 يم "وايز":نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعل

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو   2009أطلق مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز" في عام 
ويمثييل مييؤتمر "وايييز" مبييادرة دولييية متعييددة القطاعييات تتيييح التفكييير  .الشيييخة مييوزا بنييت ناصيير، رئيييس مجلييس إدارة المؤسسيية

ميين أجييل بنيياء مسييتقبل التعليييم. ويعتبيير مييؤتمر القميية العييالمي لالبتكييار فييي التعليييم "وايييز"  الخييالق والنقييال والعمييل الهييادف
مرجًعييا عالمًيييا لمنهجيييات التعليييم الحديثيية. وانطالقًييا ميين التييزام مؤسسيية قطيير بييدعم ركييائز االقتصيياد المعرفييي، يواصييل "وايييز" 

 التعليم عبر التمكين والتعاون. اإلشراف على سلسلة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل


