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 یتاریخمالحظات 

ایـن سـرزمین نخسـتین بـار توسـط          .ه اسـت  استرالیا ازقرون پیش ، منطقه مسکونی گروههای خاص نژادی بود         

 .ا مشاهده گردیداسپانیائیه

نخستین انگلیسـی کـه ازجزیـره اسـترالیا         ).1606سال(بدانجا نهادند  نخستین کسانی بودندکه پای    هلندیاناما  

. اما توفانهای سهمگین او را از راهش باز گردانـد .او آهنگ کرانه های خاوری قاره تازه راکرد       .دیدن کرد دمپیر بود   

وی دربـاره ایـن سـرزمین کتـابی نوشـت کـه             . له هلندیان کشف شده بود    ناگزیر به منطقه ای قدم نهاد که قبال بوسی        

کشف و نقشه برداری واقعـی قـاره اسـترالیا هنگـامی صـورت گرفـت کـه نیـروی            .اروپائیان را بدان کنجکاوتر کرد    

وی در شـرق اسـترالیا بـه        .  هیئتی به سرپرستی ناخدا جیمز کـوک بـه آن دیـار فرسـتاد              1768دریایی بریتانیا در سال     

در .کانی رسید که اینک دماغه هیکس نام دارد و از آنجا به سوی شـمال رانـد و قـدم بـه خـاک اسـترالیا گذاشـت                           م

اواسط نیمه دوم قرن هجدهم یک انگلیسی از طرف دولت بریتانیا مأموریـت یافـت کـه ناوگـانی مرکـب از هشـت                        

کـوک اشـاره کـرده بـود واردشـد          که وی به بندرگاهی  .قاره جدید ببرد   کشتی را که حامل محکومان زندانی بود به       

وکمی بعد آنجا را به مهاجرنشین کوچکی تبدیل کرد که کـم کـم گسـترده شـد وپایـه و اسـاس شهرسـیدنی قعلـی                           

سیدنی تا چندی مرکزی دور افتاده و بی بهره ازتمدن بود اما به علت وضع اقلیمی مساعد گله داری درآنجـا،          .گردید

رقرن نوزدهم تعدادی ازکاشفان برای جسـتجو و پیمـودن تمـام ایـن سـرزمین بـه       بعد از آن د. رو به پیشرفت گذاشت   

در اوایل این قرن، فلیندرز انگلیسی به نقشه برداری سواحل این قاره پرداخت و تا یک قرن پـس از                    . فعالیت پرداختند 

یافـت و انـدک انـدک       کار کشفیات ادامـه     .مرگ او دریانوردان از نقشه های جغرافیائی وی استفاده شایان می بردند           
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نزدیـک رود   دو سال و نیم بعد افسری به نـام جیمـز اسـترلینگ،            . استعمار انگلستان بر سراسر این قاره گسترش یافت       

پنجاه سال از نقشه برداری می گذشت و هنـوز کسـی از شـمال               .محل شهر پرت و بندر فرمانتل را تعیین کرد          سودان،

دراین هنگام برای نخستین بار شخصی بنام آیـر بـا عـده ای از    .فر نکرده بودبه جنوب یا از خاور به باختر این قاره س     

بدنبال تالشهای متعددی که توسط افراد . شرق به غرب استرالیا سفر کرد اما هنوز کسی از شمال به جنوب نرفته بود             

 پنج بـار اقـدام بـدون    مختلفی بدین منظور انجام شد، سرانجام جوانی اسکاتلندی به نام جان مکدوال استوارت بعد از        

 شخصی بنـام هامونـد هـارگویز    1851در . پس از هشت ماه سفر موفق بدین کار شد  1861نتیجهء باالخره در سال     

خبر این کشف در دنیا پخش شد و        . در نزدیکی باترست طال یافت و یکباره تب طال استرالیا را فرا گرفت              انگلیسی،

 و به جسـتجوی طـال در ویلـز جدیـد            ه  ن نقطه هجوم آورد   ینیا بودند، بد  بزودی هزاران جوینده که بیشتر اهل کالیفر      

کم کم با کشفیات دیگر، کاشفان به معادن بزرگتری پی بردند واستخراج آنهـا سـبب گشـت کـه                    . جنوبی پرداختند 

هجـوم  .استرالیا از معادن طالی خود یک میلیارد دالر سود برده و در بانکهای لندن اعتباراتی برای آن گشـایش یابـد           

بدین سبب مدتی شـهرها از  . بی سابقه جویندگان طال، بی قانونی بسیار ببار آورد و راهزنان شروع به دستبرد کردند               

اما بزودی شهرهای ملبورن و سـیدنی مرکـز سـوادگران طـال             . سکنه خالی ماند و همه به سوی معادن طال کوچیدند         

تا هنگام کشف طال جمعیت استرالیا به سیصد هـزار  . یل شدندشد و به این ترتیب هر دو شهر به بندرهای بزرگی تبد       

از اینـرو  . نفر نیز نمی رسیید، اما در ظرف چند سـال، بـیش از یـک میلیـون نفـر بـه ایـن سـرزمین مهـاجرت نمودنـد           

خاکهای زرخیزته کشید ولی چند سال بعد در دامنه رشته کوهای بریر رگه هایی از نقره کشـف شـد کـه اسـتخراج                        

فلزات با ارزش دیگری نیز بعداٌ کشف و استخراج         . نون سبب چند میلیارد دالر درآمد برای کشور بوده است         آنها تاک 

 بود که این کار     1840روش تبعید مجرمان محکوم به استرالیا تا حدود شصت سال دوام داشت و در سال                .گردیدند
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م به استرالیا و بیست و پنج هـزار بـه تاسـمانی             تا آنزمان هفتاد و پنج هزار محکو      . پرهزینه توسط انگلستان متوقف شد    

بزرگترین این دسـته هـا مخـالف، گـروه چارتیسـت بـود کـه                . تبعید شده بودند که بیشتر آنان زندانیان سیاسی بودند        

این امر موجـب    . عقاید آن ها در خاک استرالیا ریشه دوانید و با گسترش خود،شعار استقالل استرالیا را بوجود آورد                

. اما هنوز استقالل کامل بدست نیامده بـود .  ناگزیر به چند ایالت خودمختاری دهد   1850گلستان در سال    شد که ان  

بعداٌ بدنبال اختالفاتی که ما بین معدن داران و دولت انگلیس بروز کرد، معدنچیان تشکیل کمیته ای صنفی داده کـه                  

س کرد کـه شـورش تـازه ای ممکـن اسـت راه              فرماندار جدید چون احسا   . اقداماتش بعداٌ رنگ سیاسی بخود گرفت     

، سربازان و افـراد پلـیس   1854بیفتد، ناگزیر گروهی از سربازان خود را به مقابله فرستاد و در یکی از روزهای سال    

این اقدام نشانه ای از اعتراض مردم       . در طی این زدو خورد چند نفر از طرفین کشته شدند          . به معدنکاران حمله بردند   

اداره مسـتعمرات نـاگزیر روش صـدور پروانـه را لغـو کـرد، سردسـته هـای                   .  علیه اسـتعمار بریتانیـا بـود       آزاد مهاجر 

در نیمه دوم قرن نوزدهم، پیشرفت بـه        .شورشیان را رها ساخت و سیاست آرامتری نسبت به استقالل استرالیا برگزید           

قع استرالیا پیش از انگلسـتان و امریکـا،   در اوا. سوی استقالل سریعتر و در عین حال احتیاط آمیزتر صورت میگرفت   

 قوانین آموزش و پرورش تدوین شد و در سراسر ایـن  1860درسال . رأی مخفی و حق رأی به زنان را معمول داشت       

استرالیا در قرن نوزدهم به شش مستعمره جداگانـه تقسـیم میشـد و گرچـه هـر                 .سرزمین مدارس دولتی تأسیس شدند    

زادی داشت با اینحال همه امور زیرنظر وزارت مستعمرات انگلستان انجام می گرفت و              مستعمره در انتخابات خود آ    

، وزرات مستعمرات بریتانیا کوشید تـا  1850پپش از سال .برای اداره تمام کشور، مرکزی در استرالیا وجود نداشت   

هضت تشکیل شـورای     ن 1880در سال   . مجمعی از نمایندگان مستعمرات فراهم آورد، اما این کوشش بجایی نرسید          

فدرال پدید آمد ولی تا هنگامی که قدرتهای مستعراتی بـزرگ دیگـر یعنـی فرانسـه و آلمـان، نفـوذ خـود را برجزایـر                           
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اطراف استرالیا گسترش می داند، استرالیا نیز برای جلوگیری از تجاوز دیگران نیروی دفاعی نداشت و کار تشـکیل                   

نیون کانادا، استرالیائیان را به قراری نظام مشـابهی در اسـترالیا تشـویق              پیدایش دومی .شورا هم پذیرش همگانی نیافت    

، سیاستمداران استرالیایی به منظور طرح قانون اساسی ایاالت مشـترک المنـافع ایـن سـرزمین                 1890کرد و دراوایل    

عمره به شش ایالـت     شش مست .بارها گردهم آمدند ودر این راه قانون اساسی ایاالت متحده امریکا را نمونه قرار دادند              

تبدیل شد و یک مجلس سنا بوجود آمد که از هر ایالت، بدون درنظر گرفتن وسعت و جمعیت آن ، شش سـناتور در                       

در این مجلس عده نمایندگان هر      .اعضای مجلس نمایندگان نیز با رأی عمومی برگزیده  میشدند         . آن عضویت یافتند  

ا به جای انتخاب رئیس جمهور ناگزیر بود مقام سـلطنت بریتانیـا را   استرالی.ایالت بستگی به جمعیت آن ایالت داشت     

قوانینی که از مجلسین می گذشت، تا به امضـای فرمانـدار کـل، یعنـی نماینـده شـاه                    .به عنوان ریاست ایاالت بپذیرد    

ای پارلمـان   افـراد کابینـه از اعضـ      . انگلستان که در آن هنگام ملکه ویکتوریا بود نمی رسید، قانون به شمار نمی آمد              

هرگاه اکثریت نمایندگان و سناتورها با دولت استرالیا مخالفـت          . انتخاب میشدند و رئیس دولت، رئیس وزیران بود       

درغیراینصورت هر سه سال یکبار،   . میکردند، کابینه بیدرنگ کنار می رفت و انتخاب اعضای پارلمان تجدید میشد           

، مکه ویکتوریا قانونی امضاء کـرد کـه بموجـب آن            1900سال  در  .برای انتخاب اعضای پارلمان رأی گیری میشد      

سـال  112،گروهی بیشمار درسیدنی نزدیک نقطـه ای کـه          1901در روز اول ژانویه     . استرالیا استقالل سیاسی یافت   

ا دو هفته بعد ملکه ویکتوری    . پیش از آن ناخدا فلیپ قدم به ساحل نهاد گرد آمدند و استقالل استرالیا رسماٌ اعالم شد                

در دوره طوالنی سلطنت وی ، استرالیا از جنگ و تهدیـد            . در دوران وی استرالیا پیشرفتهای شایانی کرد      . درگذشت

 به چهل میلیون هکتـار بـالغ        000،80میلیون و وسعت زمینهای زراعی از       4 به   250 ,000جمعیت آن از    . دور ماند 

بازرگـانی سـاالنه از پـنچ میلیـون بـه صـد میلیـون دالر            میلیون و میـزان     110میلیون به   10تعداد گوسفندان نیز از   . شد
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.  کیلومتر راه و راه آهن ساخته شد       20 ,000 نفر فزونی یافت و بیش از        400 ,000عده کارگران صنعتی از     . رسید

هنگمی که اتحادیه های کارگری استرالیا سازمان می یافـت، نهـض اخـراج کـارگران                   ، 1880 -1900درسالهای  

 به تصویب حکومت فدرال رسید، قانونی بود که     1902ازجمله قوانینی که به سال      .شتری پیدا کرد  بیگانه گسترش بی  

چندسال پـیش ازجنـگ   .به ورود افراد آسیایی و رنگین پوست پایان میداد  و بنام قانون استرالیای سفیدمعروف گشت  

بهنگام جنگ،نیروی اعزامی این    . نیروهای زمینی و دریایی کوچکی تشکیل داد        جهانی اول،حکومت فدرال استرالیا،   

سرزمین،متصرفات آلمان را در اقیانوس آرام از چنگ دشمن رها ساخت و نیروی دریایی آن قوای مهاجم حریـف را                     

. آنگاه ارتش استرالیا و زالندنو بهم پیوستند و سپاهی پدید آوردند که آنزاک خوانده شد              .از نیمکره جنوبی بیرون راند    

. ام شد و در شکست ترکانی که قصد تصرف دلتای نیل را داشتند، نیروهای متحد را یـاری داد                  این سپاه به مصر اعز    

این حمله که بمنظور حمایت     ). 1915 آوریل   25(آنگاه به شبه جزیره گالیپولی در غرب تنگه داردانل حمله بردند            

زار بریتانیـایی کـه یـک       هـ 35انگلیس از جنگ بر علیه عثمانی انجام گرفت ب شکست انجامید و سبب کشته شدن                

نیـروی سـوار   . گسترش یافته و به دو گروه تقسیم شـد  نیروی آنزاک بعدا. سوم آن از نیروهای آنزاکی بودند، گردید

که به ارتش بریتانیا پیوست و در جبهه فلسطین و سوریه جنگید و ترکان را بیرون راند و نیروی پیاده که به رزمگـاه                        

 آلمانها قسمت شمالشرقی گینه جدید را تصرف کردند ولی قوای استرالیا آنان را                ، در جنگ جهانی اول   .فرانسه رفت 

گینـه جیـدد      از دست آنان خـارج شـد و بعـد از جنـگ ،               بیرون راند و بدنبال آن نائورو که به دست آلمانها افتاده بود،           

در جنگ دوم جهـانی     .یتانیا درامد زالندنو و بر    تحت قیمومیت جامعه ملل درآمد و نائورو نیز تحت قیمومیت استرالیا،          

تمام ناوگان استرالیا بجز دو رزمنا و آن در دریای مدیترانه به ناوگان . نیز نیروهای استرالیایی به یاری متفقین شتافتند  

لشکر ششم استرالیا در صحرای شمال افریقا با قـوای          . بریتانیا ملحق شدند و سه لشکر زمین به خاورمیانه اعزام شد          
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لشکر نهم به یونان رفت ولی آنان همراه . برد کرد و در پیروزی بر قوای موسولینی نقش مهمی را ایفا کرد فاشیست ن 

با نیروهایی بریتانیایی در این منطقه شکست خورده و از یونان رانـده شـدند ولـی در جزیـره کـرت جنـگ را دنبـال                           

الیایی برای جلـوگیری از هجـوم دشـمن بـه           گروهی دیگر از سربازان استر    .کردند که سرانجام به مصر عقب نشستند      

سپاه آلمان در مصر بـه نیـروی بریتانیـا حملـه کـرد و تـا طبـرق نزدیـک         .  در خاک اینکشور آماده نبرد شدند    سوریه،

نیـروی مقـیم طبـرق      . پـیش آمـد     دریای مدیترانه که لشکر نهم استرالیا شش ماه تمام به سختی از آن دفاع کرده بود،               

را گرفت و نگذاشت به قاهره برسد از طرف دیگر حمله ژاپن به پایگـاه پـرل هـاربر و تسـخیر                      جلوی مارشال رومل    

پایگاه تسخیر ناپذیر سنگاپور، ارتش استرالیا را در فشار گذاشت و افراد لشکر هشـتم آن کـه از مـدافعان سـنگاپور                       

 از خاورمیانه فرا بخواند ولی راهـی  واکنش استرالیا در برابر این شکست آن بود که لشکریانش را  . بودند اسیر شدند    

برای آنها وجود نداشت، زیرا که کشتی ای وجـود نداشـت و در هـیمن حـال نیروهـای ژاپنـی جزیـره هـای اطـراف                         

استرالیا را منجمله گینه نو و نائورو را اشغال کرده و به استرالیا نزدیک میشدند و حتی بیشتر شهرها از جمله دارویـن                  

کردندنبرد دریایی کورال که در آن ناوگان ژاپنی با حمله بمب افکنهای امریکـایی منهـدم شـد،                  و سیدنی را بمباران     

برای این کشور موفقیت بزرگی بود و سربازان استرالیایی توانستند به یاری نیروی هوایی امریکا، دشـمن را از گینـه                     

ر حمله به استرالیا از میان رفتبعد ازجنگ جدید پس برانند و همچنین نائورو را از چنگ ژاپن درآوردند و بدینسان خط         

جهانی دوم بعضی از سرزمینهای اطراف استرالیا که در تصرف این کشور بود بوسـیله سـازمان ملـل قیمومیتشـان بـه                       

 مـیهن و احـزاب متحـدش بـه امـور کشـور مسـلط                – حزب لیبـرال     1949 -  72در طی سالهای    . استرالیا داده شد  

 سال در انتخابات به پیروزی دست یافت ولـی ایـن   23رگر برای نخستین بار پس از       حزب کا  1972در سال   . بودند
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 مـیهن   – اکثریت خود را از دست داده و در انتخابات جدید قدرت را مجدداٌ به حـزب لیبـرال                    1975حزب در سال    

در سـال    . ، کشف و استخراج و صدور منابع غنی معدنی استرالیا افـزایش بسـیار یافـت               1970در دهه   .واگذار کرد 

 میهن مجدداٌ در پارلمان قدرت را به دست آورد، مالکوم فریزر به نخست وزیـری                – هنگامیکه حزب لیبرال     1977

میـان     برنامـه توسـعه روابـط تجـاری ،           از استرالیا  1979در دیدار ماسایوشی اوهیرا نخست وزیر ژاپن در سال          .رسید

غربـی  ه بزرگترین معادن الماس جهان در ناحیه استرالیای     اعالم شد ک   1980در سال   . کشورهای منطقه بررسی شد   

روی نیروی بزرگ پاسدار صلحی به صحرای سینا فرستاد کـه عمـده تـرین نیـ               1982استرالیا در .کشف گردیده است  

% 85استرالیا در میان کشوهای صنعتی درجه اول، دارای وضع خـوبی اسـت و بـیش از                  .چند ملیتی در این ناحیه بود     

  . ملی قاره اقیانوسیه در آن تولید میگرددتولید ناخالص

 مالحظات جغرافیایی

مسـاحت اسـترالیا    .می شناسـند  )یاکوچکترین قاره جهان  (اغلب به عنوان بزرگترین جزیره جهان      استرالیا را      

، وسـعت اسـترایا موجـب تنـوع نـواحی جغرافیـایی و آب و هـوایی شـده اسـت         .  کیلومتر مربـع اسـت     848/686/7

اکثر قسمت های داخلی اسـترالیا ازصـحرا        .وه مناطق گرم و پرباران اکلند با تپه دریایی برخورد می کند           جنگلهای انب 

بیشتر نواحی ساحلی جنوب غربی استرالیا آب و هوای مدیترانه ای دارند و کوههای آلپ اسـترالیا                 ،تشکیل شده است  

، شـرق بـا اقیـانوس آرام      ، قیـانوس هنـد   استرالیا از طـرف غـرب بـا ا        .دارای برف بیشتری کوههای آلپ سوئیس است      

اکثـر منـاطق اسـترالیا      .آرافـدرا و دریـای کـورال هـم مـرز اسـت            ،جنوب با اقیانوس جنوبی و از طرف شمال با تامور         

صحری گیبسـون وصـحرای ویکتوریـا خـالی ازسـکنه           ،بخصوص نواحی مرکزی به علت وجود صحرای بزرگ شن        
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نزدیـک سـاحل     جزایـر انـدونزی   ،و است که در طرف شرق قرار دارد       نزدیکترین همسایۀ استرالیا کشور گینۀ ن     .است

کـه درطـرف دیگـر آن       ،  کالدونیای جدید قرر دارد    Frenchشمال غربی استرالیا قرار دارد و درشمال شرق جزیره          

قسمت جنوب شرق سیدنی کشـور نیوزیلنـد واقـع اسـت و             .وسترساموآندا و تونگا قرار دارند    ، فیجی،جزایرسولومون

ــمت ج ــوبدرقس ــمانیا ، ن ــرف تاس ــردد     ، آن ط ــی گ ــت نم ــزی یاف ــا چی ــل از آنتارکتیک ــا قب ــرب  .ت ــمت غ درقس

هرچنـد انسـان شناسـان ومورخـان        .مایوریتیوس وماداگاسکار قبل از سـاحل آفریقـا قراردارنـد         ،سیچلز،پرث،استرالیا

ژانویـه جهـت    26زسال پیش تخمین زده اند اما مردم استرالیا هرساله دررو         40000دراسترالیا حدود    سکونت بشر را  

اسـترالیا دارای   .روزاسـترالیا را جشـن مـی گیرنـد        1788یادآوری پایه ریزی نخستین مسـتعمره بوتـانی بـای درسـال             

قلمرو شمالی و قلمـور  2نیوساوت ولز کوئینزلند و  ، ویکتوریا، تاسمانیا،  ایالت وسترن  6حکومت فدرالی است و به      

Australian Capital کشـور   . از آنتارکتیکـا درسـرزمین اسـترالیا واقـع اسـت      تقسیم شده است؛قسمت وسـیعی

درنیمکـره جنـوبی،نیمکره شـرقی درقـاره     )کشـورجهان  ششـمین (کیلومترمربـع وسـعت  7 ,686  ,420استرالیا بـا  

واقـع  ) تاسـمانی (،مرجـان و تاسـمان    اقیانوسیه درشرق اقیانوس هند و درغرب اقیانوس آرام درکناردریاهای آرافـورا    

با اینحال جلگـه هـا ومراتـع        .دم استرالیا را صحراها وشنزارها، نمکزارها و کویرها پوشانده ان         قسمت اعظ .شده است 

 فـالت کیمبرلـی و فـالت        میتـوان بـه   مهمترین عوارض طبیعی اسـترالیا      ازجمله  .وکوهستانها نیز وسعت زیادی دارند    

 وکوههـای  ربردرجنـوب بارکلی درشمال،کوههای هامرزلی ودارلینگ درغرب،کوههای مکدانل درمرکز جلگه نال        

ــد  ــترالیاوگریتدی وای ــپ اس ــزرگ (آل ــان ب ــوددرشــرق)آب پخش ــاره نم ــه . اش ــم ازجمل ــای مه ــترالیامیتوان روده  اس

 . نام برد،دارلینگ،الکن،آشبرتن،ویکتوریا،روپروفیشروی)مورای(ماریاز
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قلـه  .آب و هـوا در اکثـر نقـاط گـرم و خشـک و کـم بـاران اسـت                    .جنگلها در استرالیا وسعت زیـادی ندارنـد       

 ,717بـا  ) بـارود دارلینـگ روی هـم      ) (مـورای ( متر ارتفاع بلندترین نقطه استرالیا، رودمـاری         230،2کازیسکو با   

کیلومتر مربع وسعت، وسیعترین دریاچه اسـترالیا و  9 ,910با  ) ار(کیلومتر طول، طویلترین رود استرالیا و دریاچه        3

 .ترین جزیره استرالیا هستند کیلومتر مربع وسعت بزرگ68  ,332جزیره تاسمانی با 

 مالحظات سیاسی

قـوه مقننـه   ).فرماندار از طرف پادشاه انگلستان تعیین می گـردد (فرمانداری کل است  استرالیا  حکومت کشور   

نماینـده  124مجلـس نماینـدگان دارای      .ازدومجلس یکی مجلس نمایندگان ودیگری مجلس سنا تشکیل یافته اسـت          

 1900قـانون اساسـی موجـود درسـال     .مـی باشـند  ) برای شش سـال  (سناتور64ای  و مجلس سنا دار   ) برای سه سال  (

 6براساس آخرین تقسیمات کشوری، اسـترالیا از        . اصالحاتی بر آن افزوده گردیده است      1977تدوین شده و درسال     

سرزمین تشکیل گردیده که ایاالت آن بصورت فدرال و سرزمین هـا توسـط حکومـت مرکـزی اداره مـی                     2ایالت و   

، حـزب   )لیبرال(حزب آزادیخواه   می توان از  مهمترین آنها   از جمله   فعالیت احزاب دراسترالیا نسبتاٌ آزاد است و        .دشون

روز ملـی آن بیسـت و   .  مستقل شـد 1901استرالیا در سال . نام بردکارگر، حزب ناشنال کانتری و حزب دموکرات      

 و عـالوه بـرآن درسـازمانهای ملـل     هآمـد بـه عضـویت سـازمان ملـل در    1945 درسـال  این کشور . استششم ژانویه   

 ،  یئا،  ایکائو،بانک جهانی ،یا آآ ،گات،فائو،اسکاپو،برنامه کلمب ،سی سی دی  ،آسپاک،آنزوس، آدب ،مشترک المنافع 

 مسـتعمره انگلـیس   6، 1901ر سـال    د.نیز عضویت دارد    ومو  و  وهو ، یوپو ، یونسکو ، ایتو ،ایمف،ایمکو، ایلو ،ایفک

ایـالتی  ، نـوع حکومـت فـدرالی     3د که کشور استرالیا را تشکیل دهند و تحت این اتحادیه          در قاره اقیانوسیه متعهد ش    
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 عضـو پارلمـان شـروع بـه کـار کـرد و از آن تـاریخ                  842 پارلمان استرالیا با     1991درسال  .ومحلی را ایجاد کردند   

و ) ر انتخاب می گـردد    پارلمان به وسیله ملکه هدایت یکبا     ، قدرت مقننه کشور استرالیا به پارلمان کشورمحول شده       

 در هـر  –نخست وزیر و وزرای کابینه پاسـخگوی مجلـس نماینـدگان وسـنا هسـتند      –وزرای کابینه اداره می گردد      

 مستعمرات  1900درسال  .یک فرماندار ایالتی به عنوان نماینده ملکه مسئولیت ایالت را برعهده دارد           ، ایالت استرالیا 

سیستم پستی را تنظیم و یک نیروی دفاعی از طریق ارتش ایجاد            ،ی را تقویت  با یکدیگر متحد شدند تا توسعه اقتصاد      

 ارائه شـد و توسـط ملکـه ویکتوریـا امضـاء شـد؛ بـدین                 تان به مجلس عوام انگلس    1900قانون اساسی در سال   . کنند

 هر ایـالتی    ولی، اگرچه استرالیا یک کشور واحد است     . تبدیل به کشور استرالیا شد     1901ترتیب استرالیا اول ژانویه     

هرایالـت  .اما هنوز وابسته به دولت فدرالنـد      . این ایالتها به طور مجزا عمل می کنند       ، قلمرودولتی خاص خود را دارد    

 کنتـرل مـی   رانیز به نواحی محلی جداگانه ای تقسیم می گردد و انجمن های شهری نرخ هـا و تسـهیالت اجتمـاعی     

 درصـد   55جمهوری رای دادنـد،اما   م شرکت کردند و به برقراری       استرالیایی ها در یک رفراند    ،1999در سال   .کنند

 .آنان به باقی ماندن سلطنت پادشاهی رای دادنداز

استرالیایی ها جشن صدسالگی استقالل 2001درسال .سیدنی برگزار شدبازیهای المپیک در2000درتابستان 

هر .  می باشد)فدرال، ایالتی و محلی(ولت سترالیا دارای سه الیه دکشورا.و برقراری پارلمانشان را برگزار کردند

 . الیه از دولت مسئولیت خدمات و قوانین وسیعی را دارا می باشد
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 دولت محلی

خـدماتی کـه    . شهرداری های محلی خدماتی را که نیازهای جاری وآینده جامعه را تامین کند عرضه می کنند               

مـل و نقـل عمومی،تصـویب نقشـه         حه، وسـائط    توسط شهرداریها اداره و عرضه می گـردد شـامل جمـع آوری زبالـ              

 . ونوسازی ساختمان، خیابان های محلی و کارهای زیربنایی جامعه می باشد

 دولت ایالتی

دولت های ایالتی نیازهای کل ایالـت را در حیطـه هـایی همچـون آمـوزش، بهداشـت، حمـل و نقـل، توسـعه                          

 . تجارت و صنعت و مدیریت بالهای طبیعی بعهده دارند

 فدرالدولت 

دولت فدرال قوانینی را وضع و خـدماتی را عرضـه مـی کنـد کـه روی تمـامی اسـترالیا تـاثیر مـی گـذارد مثـل                 

 .گمرک، مهاجرت، دفاع، تامین اجتماعی، امور خارجه و مالیات

 سیاسیرخدادهای مهم 

 .استرالیا تقریبا مستقل و دارای پرچم و پارلمان و قانون اساسی مستقل شد1901اول ژانویه  •

 .برای نخستین بار زنان دراسترالیا توانستند درانتخابات پارلمانی رای دهند1903درسال  •

 .استرالیا وارد جنگ جهانی اول شد، 1914  سالدر آگوست •

 . استرالیایی کشته شدند60000در این جنگ . پایان جنگ جهانی اول اعالم شد1918در نوامبر  •
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 . ها کارگر هستندبرآورد شد که یک سوم استرالیایی،1931در سال •

 .پل بندری سیدنی افتتاح شد، 1932  سالدر دسامبر •

 .رابرت منزی، نخست وزیر وقت استرالیا جنگ با آلمان را اعالم کرد،1939در سال  •

 جنگ جهانی دوم، نیروهای استرالیایی به نیروهای امریکایی پیوستند و در برابر ،طی1942در سال  •

 .ال ایستادگی کردندپیشروی ژاپنیها به سوی دریای کور

 .جنگ جهانی دوم به پایان رسید،1945در سال  •

 .استرالیایی ها وارد صنعت اتومبیل سازی شدند،1948در سال  •

 .بازیهای المپیک در ملبورن برگزار شد،1956در تابستان  •

 .سفیدپوست را یافتند بومیان استرالیا مانند دیگرشهروندان، حقوق کامل یک،1963درسال  •

درهمان سال پاتریک وایت به .الن اپرا وتئاتر سیدنی توسط ملکه الیزابت دوم افتتاح شدس،1973در  •

 .عنوان نخستین استرالیایی توانست در رشته ادبیات جایزه نوبل را بگیرد

میلیون دالربه استرالیا ضرر و زیان 400جنگلهای استرالیا آتش گرفت وبیش از،1983 سالدر فوریه •

 .فرکشته شدند ن700وارد شد و بیش از 

 . میلیون نفر رسید19جمعیت استرالیا به ،1998درسال  •

 مالحظات اقتصادی

 پوالد،اتومبیل سازی،کشتی سازی،نساجی، شـیمیایی، وسـایل        میتوان ازصنایع   مهمترین صنایع کشور  از جمله   

محصـوالت  ،تولیـدات لبنیـاتی وگوشـتی وغـالت مهمتـرین           )رتبـه اول درجهـان    (پشـم   . نام بـرد   برقی و پاالیش نفت   
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هکتـارمی  24/3سـرانه زمـین مزروعـی بـرای هرنفـر بـالغ بـر             .را تشـکیل مـی دهنـد       استرالیا   کشاورزی ودامپروری   

 تـن  594  ,000تن،گوشـت گوسـفند  179 ,000تن،گوشت خوک 870،1 ,000گوشت گاو  تولیدسالیانه.باشد

 زغـال    نیزمیتـوان بـه معـادن      کشورمهمترین معادن و منابع     ازجمله  .میباشد)1977سال( تن   127 ,800وصید ماهی   

نیـروی  . اشاره نمـود   )مصرف داخلی %50تأمین(سنگ،آهن، بوکیست، مس، سرب،روی، اورانیم،نیکل و نفت خام         

دربخـش  %51دربخـش کشـاورزی و    %6آن در صـنایع،   % 22کـه   )1978(نفراسـت 000،200،6کشور بالغ بـر   کار

آن 88/0 هـر  کـه سـنت اسـت   100معـادل (A$)دالر استرالیا کشور واحد پول    .به فعالیت می باشند   خدمات مشغول   

ــا یــک دالر  ــر ب ــی درســال  . آمریکاســتبراب ــد ناخــالص مل ــوده25/119حــدود 1979تولی ــارد دالرب ــد (میلی درآم

ســاالنه  نــرخ.گــردد ازکشــاورزی ومعدنــداری تــأمین می  مانــدهآن ازصــنایع و باقی%30کــه)دالر646،7ســرانه

 میلیـارد دالر و هزینـه       58/26 بالغ بـر     1977در سال   درآمد بودجه ملی    .است% 3/12رشدتولیدناخالص ملی حدود  

میلیـارد  14حـدود   1978واردات استرالیا درسـال     . میلیارد دالر بوده است    45/29های بودجه در همین سال معادل       

 خام،موادخام،موادسـاخته شـده    ماشـین آالت، وسـائط حمـل ونقل،نفـت    عمـدتا برمحصـوالتی چـون   دالربوده کـه  

%) 7(وآلمــان%) 13 (تان، انگلســ%)5/19(،ژاپــن%)20(ازکشــورهای امریکــا کــهردد مشــتمل میگوموادشـیمیایی 

میلیـارد دالراسـت کـه بیشـتر شـامل پشم،گندم،سـنگ آهـن،              2/14حدود  کشـورنیز صـادرات    میزان.گرددواردمی  

ــات اســت کــه   ــدتا موادمعدنی،گوشــت و لبنی ــن  عم ــه کشــورهای ژاپ %) 4(، انگلســتان %)10(،امریکــا%)33(ب

 سیدنی، بریـزین و نیوکاسـل در کنـار          می توان از بنادر   بنادر استرالیا   از جمله مهمترین    .گردد می   صادر%)4(روسیهو

اقیانوس آرام، ملبورن در کنار خلیج پورت فیلیپ، آدلید در کنار خلیج سنت وینسنت،پرت درساحل اقیانوس هنـد و                   

 . نام بردداروین در ساحل دریای تیمور
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 پول 

. سنت تشـکیل شـده اسـت      100هردالر استرالیا از  .ست و مبتنی بر دالراسترالیا است     پول رایج استرالیا دهگان ا    

زیر این سکه ها درجیب افراد سنگینی مـی  ،سنتی که از جنس برنز بودند ازگردش افتادند 1 و 2قطعات  1993درسال  

بـه  . دندسنتی ساخته ش  5 و 10 و 20 و   50مسکوکات استرالیا از قطعات ورشو نقره ای رنگ         ،1994از سال   !کردند

دالری داده اند؛ ایـن سـکه       1 و 2دالری به تازگی جای خود را به سکه های طالیی رنگ            1 و   2عالوه اسکناس های  

سنتی اسـت و در ایـن سـکه زنجیـرۀ           20دالری هم اندازه با قطعه      1سکه  . برنز ساخته شده اند    -ها از آلیاژ آلومینیوم     

دالری به طور قابل مالحظـه      2سکه  .تشخیص داده می گردد   نامنظمی حک شده است که به آسانی توسط افراد نابینا           

 دالری 50،دالری20،دالری10،دالری5اســترالیا بصــورت اسکناســهای   پــول.دالری اســت1ای بزرگترازســکه

دالری از نوعی پالستیک ساخته شده اند که از لحاظ تاکردن و مچاله             5 و 10اسکناسهای جدید   .دالری است 100و

درگوشـه ایـن اسکناسـهای      .اما نمی توان این اسکناسهای پالستیکی را پـاره کـرد          ، دکردن مانند کاغذ عمل می کنن     

این مهر بـرای جلـوگیری از جعـل    . پالستیکی یک مهر شفاف همراه با یک نقش یا سند دست نویس حک می گردد        

ت بـه قطعـا   . در پشت تمام اسکناسها و سکه ها تصویر ملکه الیزابت دوم حک شده اسـت              .اسکناس طرح شده است   

 .سکه استرالیا ناگتس گفته می گردد

 مالیات 

مگر اینکه مانند اکثر کارمندان استرالیا مالیات بردرآمـد    ، مالیات بردرآمد در استرالیا کاری نسبتا پیچیده است       

اگـر دارای   . بپـردازیم ، )مالیاتی که هم زمان با کسب درآمـد پرداخـت مـی گـردد              (PAYEخود را از طریق سیستم      

بـرای افـرادی قابـل    ، این نوع مالیـات . نمی شویدPAYEمشمول پرداخت مالیات برحسب سیستم ، دشغل آزاد هستی 
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کشاورزی یـا معـدن   ،  دالر باشد و دارای مشاغلی مثل تجارت 999اجراست که ساالنه درآمد یا حقوق آنان بیش از          

سـط شـاغلین آزاد بـه    تو، مالیـات مـوقتی  ). قرار نمـی گیرنـد  PAYEاین مشاغل تحت پوشش سیستم  . (کاوی باشند 

دولت استرالیا سیستم مالیاتی جدیدی را به نام مالیات بـر           ، 1985درسال  . ماهه پرداخت می گردد   3صورت اقساط   

مشمول ، که اگر اموالتان را بفروشید یا مبلغ مهمی را در سال مالی دریافت کنید            ، بدین صورت . سرمایه معرفی کرد  

 :ارایی هایی که در معرض مالیات بر سرمایه قرار می گیرند عبارتند ازد. پرداخت مالیات بر سرمایه خواهید شد

 دالر  100دارایی های شخصی ای که برای سرگرمی استفاده می شـوند و خریـد آنهـا بـیش از                     −

 .سکه یا عتیقه جات، جواهرات، کلکسیون تمبر، ارزش دارد؛ مثل آثار هنری

کـه بـرای سـرگرمی و بـه طـور      ) تمانغیر از زمین یا سـاخ    (دارایی های شخصی قهرست نشده       −

 . دالر است؛ مثل مبل راحتی5000شخصی استفاده می شوند و ارزش هر کدام بیش از 

 .سهام ها و اموال غیرمنقول؛ مثل خانه ییالقی: دارایی های دیگر عبارتند از −

 مالیات مزایای شغلی 

له بتواند بر مزایای غیرنقدی ارایـه       توسط دولت معرفی شد تا بدین وسی      1986مالیات مزایای شغلی در جوالی      

هنـوز بـه کارمنـدان خاصـی ارایـه          ، مزایای شـغلی  .شده توسط کارفرمایان به عنوان بخشی ازکار نظارت داشته باشد         

کارمنـدان   ایـن .میگردد که به طور موقت برای انجام پژوهشی خاص یا ارایه خـدمات رایگـان اسـتخدام مـی شـوند                    

همچنـین مـادامی کـه دراسـترالیا      ،ه ومسـافرت درزمـان تعطـیالت بهـره ببرنـد          مشاور،ممکن است ازخدمات درمانی   

، اتومبیل شرکت : مزایای شغلی مالیات بردار عبارتند از     .هستندکودکانشان می توانند از آموزش رایگان استفاده کنند       
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الهـا و   فـروش کا  ، کمـک هزینـه مسـکن یـا غـذا         ، غـذای رایگـان   ،مسکن، وام های رایگان یا وام هایی با بهره کم        

خدمات با نرخ کم یا عرضه کاالها و خدمات به طور رایگان مالیات مزایای شغلی بـرای افـراد دارای شـغل آزاد یـا                         

 کـه مربـوط بـه       HECSامـا مالیـات     ،مالیات هرنوع آموزش دراسترالیا برعهده دولـت اسـت        .شرکاء قابل اجرا نیست   

دولـت محلـی    .دالر دارنـد  26/ 403آمـد بـیش از    مسائل آموزشی است برای کسانی درنظر گرفته شده اسـت کـه در            

مـثال  .معموال متصدی یک استان یا ناحیه است و مسئول تهیه و ابقاء تسهیالت و ایجاد امکانات ورفاه عمومی اسـت                   

تقاضانامه ها باید به دولت محلی ارایه شـوند و جلسـات فراوانـی از               ، برای کسب جوازساختمان و یاتوسعه ساختمان     

 . مورد موضوعاتی مثل برنامه ریزی و توسعه منطقه ای برای عموم برپا می گرددسوی دولت محلی در

 مالحظات علمی

در استرالیا مدارس به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند و عموما ثبت نام کودکان در مدارس دولتی                    

شـی نسـبتا سـاده      سیسـتم آموز  ،اگرچـه ، به طورکل .بدون هیچ مشکلی انجام میگردد    ،محل سکونت آنان   وخصوصی

کشوری آمـوزش ابتـدایی در مـدارس        /با توجه به قانون ایالتی    . اما کیفیت آموزشی درسطوح مختلف باال است       .است

درهـر جـای اسـترالیا    .سال است6 یا 5سال طول می کشد و آموزش دورۀ راهنمایی   6–7دولتی و خصوصی استرالیا     

به شـکل اجتنـاب ناپـذیری       .سال است 12 مدارس استرالیا    مدت زمان آموزش دورۀ ابتدایی و دبیرستانی      ،زندگی کنید 

یا پسرانه هستند ، مدارس ابتدایی دولتی کشور مختلط هستند، درحالیکه بعضی از مدارس خصوصی در سطح ابتدایی            

آموزش برای کودکـان اسـترالیایی تـا پایـان          .سن ورود به مدارس ابتدایی در ایاالت متفاوت متغیر است         ، و یا دخترانه  

اما گذراندن دو سال آخر دبیرستان اختیاری       ،  سالگی اجباری است   15 –16وم چهارم دبیرستان یعنی درسن      سال س 
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در سالهای اخیریه علت اینکه یافتن شغل برای افراد فاقد تحصیالت مشکل شده است گرایش برای گذارندن                 . است

درصد دانـش آمـوزان دبیرسـتانی انتظـار         76زمدارج باالتر علمی به میزان زیادی افزایش یافته است و در حال حاضر ا             

معمـولی تـرین نـوع    .دبیرستان را تمام کننـد 11و12می رود که در دبیرستان به تحصیالت خود ادامه دهند وسالهای      

اغلـب بـه منظـور جـذب        .مدرسه دورۀ دبیرستانی مدرسۀ جامع است که رشته های متنوع تحصـیلی را ارایـه میدهـد                

هنر و ورزش برگزار می کنند و به        ،تئاتر، امه های تخصصی را در رشته های موسیقی       مدارس برن ، سرمایه های دولت  

ازتسـهیالت وشـرایط     دانش آمـوزان دبیرسـتانی    .دانش آموزان با استعداد تمام ایاالت کمک هزینه هایی اعطاء میکنند          

...  طرحهـای فنـی و     ،فلزکـاری ،صـاد تاق، مدرن و جدیدبهره می گیرند و به آنان رشته های مختلفـی مثـل بازرگـانی               

 .آموزش داده می گردد

دربیشتر رشته ها دانش آموزان سال اول باید تمام واحدهای موجود را علیرغم سلیقه های شخصی انتخاب کنند تا به 

تمام دانش ،بدین ترتیبت صرفنظرازجنس.آنها در توسعه عالیق وسیعتر یا شناسایی استعدادهای ناشناخته کمک گردد

اصلی  ورزش ونیزدروس نمایشنامه نویسی و،موسیقی،هنر،تجاری،خیاطی،س مربوط به آشپزیآموزان باید درو

) اتاریخ و جغرافی(مطالعات اجتماعی،علوم،نمایشنامه نویسی و ورزش و نیزدروس اصلی ریاضیات،علوم،ریاضیات

ی کامل دارند و دانش آموزان برای انتخاب دروس خود مختار،سال آخر دبیرستان2.بگذارنندو زبان انگلیسی را

 .معموال دامنه انتخاب دروس وسیعتر است
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 1967  -1999نرخ مراکز مختلف آموزشی استرالیا بر مبنای درصد طی سالهای                

  تحصیلیسال دولتی             کاتولیک          غیر دولتی        
3/76 5/27 4/20 1968 

7/81 9/33 9/25 1971 

3/90 1/39 3/27 1974 

1/87 1/44 9/28 1979 

7/92 6/54 4/38 1984 

9/97 0/66 3/54 1989 
5/101 0/76 8/73 1992 

3/97 3/75 6/70 1994 

5/95 4/77 4/66 1999 

   DETYA و ABS: منبع                  
           

 1963 – 1999  مختلف کشور طی سالهایمدارسدانش آموزان در ثبت نامی نرخ        

  تحصیلیسال دولتی کاتولیک مدارس غیردولتی    تعداد کل    
2301 98 451 1752 1963 

2362 102 463 1797 1964 
2712 112 490 2111 1969 
2872 124 494 2253 1974 
2983 138 513 2332 1979 
3018 190 567 2261 1984 
3031 243 594 2194 1989 
3099 282 602 2215 1994 
3227 343 636 2248 1999 
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 بـا افـزایش زاد و ولـد پـس از جنـگ بـه حرکـت در آورده شـد و اکثـراً توسـط                  1960رشد ثبت نـام در دهـۀ        

فشـار جمعیـت شناسـی بـا شـدت مـوقتی            . سیستمهای دولتی جذب شدند که تنها دسترسی به بودجۀ دولتی داشـت             

 فاکتورهـایی را  1970زایش شـدیدش در دهـۀ    و اف1964بازگشت بودجۀ ودولتی برای مدارس غیر دولتی از سال   .

 اهدائیات عظیم مردم برای گسـترش تـأمین آتیـۀ آنهـا             ،برای مدارس کاتولیک  . در افزایش سریع ثبت نام آنها داشت        

 .سطح علمی دانش آموزان نائل گردند بهبود بهاهدائیات مکرر به آنها اجازه داد تا . بسیار مهم و حیاتی بود 

 1994 سال ی طی آموزش مختلف ص بنا به سطوحنرخ ثبت نام ناخال

  درصد78: پیش دبستانی 

  درصد103: نخستین سطح 

  درصد153: دومین سطح 

  درصد6/75: سومین سطح 
 

 

 1990دهه یآموزشتاریخچه 

عمـده  فشار اقتصـادی    و  الی   تأثیرات م  متحملاسترالیای غربی،  از غیره  بآموزش استرالیایی ها ،     ،1901سال  در

،بالغ 1901در اوایل ژانویۀ سال     .شت و مدارس وجود دا    در نرخ دانش آموزان    فزونی   این در حالیست که   .ای گردید 

صـفت مشخصـۀ آمـوزش اسـترالیایی ، دایـرۀ           .فعالیت داشتند  دانش آموز 887137 تعداد با    عمومی  مدرسه 9353 بر

نهادهـای  توسـط    آموزشی   در این اثنا، نظارت   .تدوین گردید  1911سال  طی   است که  Monroeالمعارف آموزشی   
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ی برخـوردار  پـایین  اهمیـت   ، ازه کشور صورت گرفتـه و نقـش مـدارس در ایـن راسـتا         ایاالت متحد مرکزی آموزشی   

مـدارس حـداقل   .به تصـویب رسـید  1900 سال طیسال ،13 تا  6 کودکان رده های سنی    اجباری   حضورقوانین  .بود

دهـۀ  طـی  . بـرای جوامـع غیـر صـنعتی مـورد توجـه بـود              چشمگیری روز در سال باز بودند که بعنوان پیشرفت          220

دیگـر مـدارس    .یافـت  مقابله با مـدارس غیـر مـذهبی عمـومی گسـترش              جهت روم ،  ولیکمدارس بخش کات  ،1880

دانـش آمـوزان در مراکـز آموزشـی بـر جـای              منظم   حضورخصوصی در شهرهای کوچک وبزرگ، تأثیر بیشتری در         

 70 در مقایسـه بـا نـرخ ثبـت نـام       در مراکـز آمـوزش خصوصـی   ی دانـش آمـوزان  درصـد 81 میانگین حضور .گذارد

مرکـز  2در ایـن اثنـا همچنـین      .حضور دانش آموزان در مراکز آموزش عمومی نیز طی این دوره مشهود است             یدصدر

 بـالغ گردیـده و بـه نسـبت         % 80بـر ،1901 طی  سال   سواد ملی   نرخ  . رایگان در سیدنی گشایش یافت     پیش دبستانی 

سال طی   درصد   90به سطح قابل قبول     الزم به ذکر است که نرخ مذکور        .  داشته است  زایشدرصد اف 4 ،1891سال  

 که دو سوم    به فعالیت بودند   در مدارس استرالیایی مشغول      1901 معلم در سال     22213تعداد  .افزایش یافت  1911

مدارس را دختـران  لمین مع نزدیک به دو سوم از     .فعالیت می نمودند   بخشهای آموزش ایاالت متحده      در استخدام آنها  

 در سیسـتمهای    انـه  دختر معلمـین مراکـز آمـوزش     زنـان متأهـل و      این در حالیست که نـرخ       . تشکیل می دادند   نیا زنا 

 مـین معلاغلـب   . بـود  کاهش یافته  1890مدارس عمومی بطور سیستماتیک بعنوان بخشی از معیارهای اقتصادی دهۀ           

برخـوردار   در سیستم ایاالت متحـده        تدریس گواهیازدر عوض    و آموزش ندیده    انمعلمآموزش  در دانشکده    مدارس

ند و این در حالیست     بودبرخوردار ن یک دانشگاه   از  حتی  1901 استرالیای غربی و همچنین کوینزلند در سال         .بودند

سـال  وقفـه در فعالیـت طـی    از شـش سـال    پس   ویکتوریادانشکده  به صدور مجوز فعالیت     حکومت ویکتوریایی   که  

بـدین طریـق آمـوزش      . گسترش داد   را  خود  دانشکدۀ فنی  نخستیناسترالیای غربی   در این اثنا همچنین     .مبادرت نمود 
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جنـوب  مراکـز مسـتقر در       غیـر از     یـک از مراکـز آموزشـی       هیچ   .کشور ارائه گردید   ایالت   در کلیه  شکل فنی    بهفنی  

 .قرار نداشتسرزمین ویلنز تحت کنترل مستقیم ایاالت متحده 

 ارتباطات

 اتومبیل سـواری    5 ,124 ,000 1976 کیلومتر راه وجود داشته و درسال        837 ,900 حدود   1978درسال   

 اتومبیـل   367 ,200،  1972همچنـین در سـال      .وسیله نقلیه عمـومی مـورد اسـتفاده بـوده اسـت           1 ,204 , 600و  

نیـز بـالغ بـر       1976طـول راه آهـن مورداسـتفاده درسـال          .  وسیله نقلیه عمومی تولید شده است      85 ,200سواری و   

کیلومتر بوده و ارتباطات هوایی داخلی توسط خط هوایی ترانس استرالیا و آنست و پروازهای بـین المللـی                   40 ,265

 توریســت از اســترالیا دیــدن مــی 472 ,000ســاالنه بــیش از .صــورت میگیــردتوســط شــرکت هواپیمــایی کانتــاس 

فرسـتنده رادیـویی    219 تعـداد    1976ال  درسـ . گـردد توسـط دولـت و بخـش خصوصـی اداره مـی              ارتباطـات .کنند

گیرنده تلویزیونی مورداستفاده بوده و     4 ,785 ,000گیرنده رادیویی و  10 ,500 ,000فرستنده تلویزیونی و    198و

 5 ,502 ,000تعـداد  1976درسـال  . تلویزیون تولید گردیده اسـت  465 ,000رادیو و   941 ,000 1974درسال  

 4 ,365 ,000 نشـریه روزانـه بـا تیـراژی حـدود      70راسترالیا بطور متوسـط     د.شماره تلفن مورد استفاده بوده است     

 مقیــاس مورداســتفاده سیســتم اســتانداردهای .گــرددمنتشــر مــی ) 1977(روزنامــه بــرای هرهــزار نفــر310وســرانه 

 .بریتانیاست که درحال جایگزینی توسط سیستم متریک می باشد

 روزنامه ها و مجالت

از استاندارد باالیی برخوردارند رسانه های استرالیا تحت مالکیت و کنتـرل تعـداد              مه های کشور استرالیا     اروزن

به همین دلیل مـردم اغلـب از روزنامـه هـا بـه              ، کمی شرکت هستند که دارای عالیق پرسروصدای سیاسی می باشند         
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ی بـه مقـدار آگهـی       به عالوه حجم روزنامه ها بستگ     ، خاطر انتشار گزارشات یک طرفه و تبعیض آمیز انتقاد می کنند          

روزنامه ای که در آن کـار مـی کـرد تنهـا             ، طی مصاحبه ای اقرار کرد    ، مدیر اجرایی یک روزنامه   . های موجود دارد  

می تـوان فهمیـد   ، با گفتن این مطلب.  درصد بود  35 – 65موقعی سودآوری داشت که نسبت چاپ آگهی به اخبار          

 روزنامـه مهـم روزانـه       6سـیدنی دارای    ، در حـال حاضـر    .می شـوند  که اخبار بین المللی باعث افزایش مالی روزنامه         

 روزنامه  2 روزنامه دارند و دیگر مراکز استان ها و شهرهای مهم حداقل دارای              3ملبورن و بریسبان هر کدام      . است

روزنامه های محلی نیز وجود دارند که توسط ایاالت و حومـه هـای شـهرها چـاپ مـی شـوند و معمـوال تحـت                ، اند

 The Australian  و The Australianروزانـه دولیتـی بـا نامهـای     ، در روزنامـه . ت خصوصـی هسـتند  مالکی

Financial Reviewتعطیالت آخر هفتـه ،  فعالیت می کنند و روزنامه ملیThe Weekend Australian  نـام 

 .دارد

 رادیو و تلویزیون

 درسرتاسر استرالیا برنامه پخش می کند       کمیسیون صدا و سیمای استرالیا دارای یک دستگاه رادیویی است که          

این ایستگاه رادیویی تمایل به پخش موسیقی کالسیک دارد که          . و بخاطر نحوۀ پوشش خبری اش مشهور شده است        

صدها ایستگاه مستقل رادیویی در سرتاسـر اسـترالیا وجـود           . با صحبتهای مختلف درباره امور جاری قطع می گردد        

همچنین ،گروه های نژادی و قومی و غیره اداره می شوند         ، ور خصوصی توسط دانشگاهها   این ایستگاه ها به ط    ، دارد

موسیقی اسـترالیا در حـال      .یک ایستگاه رادیویی بومی وجود دارد که خدماتی را در مناطق دوره افتاده ارایه می دهد               

و نیـز موسـیقی       کشـور  پیشرفت و رونق است و ایستگاه های رادیویی محلی همیشه گلچینی ازبهترین موسیقی های             
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ماننـد موسـیقی پـاپ اروپـا پیشـرفت          » تکنـو «استرالیا از نظر موسـیقی      ، به طورکلی . های بین المللی پخش می کنند     

زیادی نکرده است؛ اما موسیقی استرالیا از نظر آوا و اصوات ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با موسیقی راک پیـدا کـرده                      

 Crowded  و INXS و مشخصـی برخـوردار هسـتند و توسـط     زای متمـای دسته های موسیقی اسـترالیا ازصـد  . است

House)     ایـن صـدا جدیـد اسـت و از     ، داوری می شـوند ،)قبال درنیوزیلند وجود داشتند و اکنون در استرالیا مستقرند

  . ظر موسیقیدانان ارزش شهرت یافتن را داردن

 پست   

می گردد و به طور کلی خـدمات عـالی را ارایـه             پست استرالیا تحت مالکیت دولت است؛ توسط دولت اداره          

ارسـال نامـه از کشـور اسـترالیا بـه      .  بعدازظهر اسـت 5صبح تا 9ساعات کاری اداره های پست استرالیا از  . می دهد 

دالر و 20/1روز طول می کشد و مخارج پستی یـک نامـه معمـولی بـه کشـورهای اروپـایی                  7 تا   4کشورهای دیگر   

 بـا قیمـت ارزانتـری    Surface Air Liftedپست دریایی و خـدمات پسـتی   .ت استسن65مخارج یک نامه هوایی 

مخـارج پسـتی یـک نامـه     .ارایه می شوند اما طبیعتا این نوع سرویس دهی پستی کندترین نـوع خـدمات پسـتی اسـت      

 سنت است و معموال یک روز طول می کشد تا نامه پست شدۀ داخـل شـهری تحویـل داده گـردد و اگـر                          45داخلی  

 . روز به دست گیرنده می رسد2 بین ایالت یا بین شهری باشد طی نامه

 جمعیت

بـالغ مـی    ) چهـل و ششـمین کشـور جهـان        (نفـر 19،978،100بـر   ،جمعیت کشور استرالیا    2002طبق آمار سال  

مـردم کشـور سـاکن شـهرها بـوده و پرجمعیـت تـرین               %86.نفردرکیلومتر مربع می باشـد    9/1تراکم جمعیت   .گردد
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 از جملـه    .جمعیـت کشـور را تشـکیل مـی دهـد          %21حـدود   هـزار نفـر جمعیـت       327،000بـا ،  )یسـیدن (استرالیاشهر

 به لحـاظ    .نام برد ید،پرت و هوبارت    ،آدال)بریسبان(سیدنی،ملیورن ،بریزین توان از کشور می  پرجمعیت   دیگرشهرهای

جمعیـت را   % 4/12 سـال و     59 تا   15را افراد   % 2/59سال،  14 رده سنی  جمعیت را افراد کمتر      4/28: توزیع سنی 

نــرخ . ســال اســت15/74ســال و زنــان 63/67 ســال تشــکیل داده و متوســط عمــر مــردان  60نیــز افــراد بــاالتر از

نفر 14میزان مرگ و میر کودکان نیز       . است%84درهزار و رشد جمعیت     7/7در هزار و میزان مرگ و میر      1/16تولد

اکثریــت .تشـکیل مـی دهنـد   ا بومیــان ر% 5/1را انگلیسـی هـا و    کشـور جمعیــت% 95.درهرهـزار نـوزاد مـی باشـد    

بیشـتر  .مـی باشـند   ) پروتستان و ارتدکس و غیره    % 25کاتولیک،  %31انگلیکان،%36( مسیحی شهروندان استرالیایی 

سـط جمعیـت در هرکیلـومتر    بنابراین تـراکم متو ، جمعیت در شهرهای واقع دراطراف ساحل استرالیا متمرکز هستند        

اگـر مهـاجرت   )  استرالیای مرکزی خالی از سکنه است را نباید فراموش کرد     این حقیقت که تقریبا تمام      .نفر است 2

میلیون نفر خواهـد    7/26بالغ بر ، 2041برآورده می گردد که جمعیت استرالیا در سال         ، در نرخ پایین آن ثابت بماند     

ن  بیـا 1994اکتبـر  15 درOverseas Express Jobsروزنامه تخصصی نیم قطع و مصور انگلیسی بـه نـام   .شد

درصد از مقیمان دائم استرالیا را تشکیل می دهند و مابقی     50کردکه مهاجرین کشورهای انگلستان و نیوزیلند تقریبا      

اگرچه آمریکایی ها به صـنعت جهـانگردی    . مقیمان دائم استرالیا در نواحی جنوب شرقی آسیا یا اروپا متولد شده اند            

جمعیت کشـور اسـترالیا از ملیـت هـای          . ی در استرالیا کم هستند    استرالیا کمک کرده اند اما مقیمان دائمی آمریکای       

، تایلنـدی ، یونـانی ، ایرلنـدی ، اسـکاتلندی ، متنوع تشکیل شده است؛ در خیابانهای استرالیا با ملیـت هـای ایتالیـایی             

می یک گـروه بـو   (The Aboriginalsجمعیت . لبنانی و غیره به اندازه خود استرالیایی ها مواجه می شوید، ژاپنی

از نظـر   .به طور حزن انگیـزی از لحـاظ آمـاری نـاچیز بـرآورد شـده اسـت                 ) استرالیا که سکنۀ اولیه این کشور بودند      
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اواخـر  .  این نگرش قوی بـود وبـه نسـلهای بعـدی اسـترالیا سـرایت کـرد                 -بومی ها مادون انسان بودند    ، انگلیسی ها 

هر یا شهرک ها را نداشـتند و تبعـه کشورشـان بـه               بومیان بومی ها بعد از تاریک شدن هوا اجازه حضور در ش            1970

خودداری از ارایه تابعت به افراد بومی منجر به این باور اساسی شد که در حقیقت بومی ها بشـر                    . حساب نمی آمدند  

 سال اخیر دولت سعی کرده است که به جمعیت بـومی هـا کمـک                20در طول   . نمی باشند و فاقد حقوق انسانی اند      

 سـال پـیش را جبـران        200قت را نمی گردد فراموش کرد که هیچ چیز نمی تواند وحشت و بیزاری               کند اما این حقی   

مــرگ در زنــدان و ، مــرگ و میرهــای دوران کــودکی،مــردم بومیهــا در حــال حاضــر از اعتیــاد بــه مشــروب . کنــد

امروزه یـافتن  . تر استبه عالوه متوسط عمر این گروه از دیگر استرالیایی ها کوتاه، گرفتاریهای جنایی رنج می برند   

تعداد زیادی از بومی های اصیل سخت است مردم بومی در صورتی بومی خوانـده مـی شـوند کـه دارای تبـار بـومی                          

 اگرچـه دارای ویژگیهـای متمـایز ظـاهری          – بسیاری ازافراد بومی دارای موهای بلوند و چشمان آبی هسـتند           -باشند

 200در طول ،  نفر است1000جمعیت بومی تقریبا . فه مشکل استهستند اما تشخیص آنها از دیگران به لحاظ قیا        

 نفر کاهش یافته است و باعث شده که مردم از زمینه های تـاریخی و فرهنگـی شـان                    000/100سال جمعیت آن از     

بسیاری از انسان   .مهاجرت و حس بدبینانه ای نسبت به دولت دارند        ، بسیاری از این افراد حس انزواطلبی     . جدا شوند 

انسان شناسان دریافته اند افـراد بـومی پـیش از    . اسان و جهانگردان به سمت افراد بومی استرالیا مجذوب می شوند          شن

سوفسـطایی  ، آنهـا احتمـاال بـه شـیوه جهـان غـرب           . اینکه انسان اولیه باشند دارای جوام سوفسطایی متمایزی بودنـد         

دانش آنان درباره گیاهان و جانوران وسیع و . گی دارد نیستند اما فرهنگی را اشاعه می دهند که با محیط شان هماهن           

مهیج است و توانایی آنها جهت زندگی در آب و هوا و نواحی سخت تکیه بـر ایـن دانـش دارد زمـان رویـایی بـومی                            
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حیوانات و طبیعت را به عنوان موجودات جدانشدنی نمایش می دهنـد و اسـاس               ، سیستمی از باورها است که انسانها     

برای فرد بومی زمین وقف شده است و تعارض این اجتناب ناپـذیری بـین               . نگ بومی را تشکیل می دهد     فره، زندگی

صنعت جهانگردی استرالیا گسترده است و از پیشرفت های برجسته کشـور            .افراد بومی و دولت استرالیا وجود دارد      

د که اطالعات مفیدی را ارایه می دهند         مراکز ایاالت دارای یک اداره بزرگ جهانگردی ان        کلیه.استرالیا بهره می برد   

حتی در شهرک هـای کوچـک   . و شهرک های بزرگ معموال دارای اداره اطالع رسانی کوچکتر جهانگردی هستند           

اطالعـات  ، روستایی و در مرکز پارک های ملی اغلب مراکز اطـالع رسـانی جهـانگردی وجـود دارد کـه نقشـه هـا               

بـه عـالوه در اکثـر ایسـتگاه     . گان را روی تخته اعالنات ارایه می دهنـد   عمومی و موضوعات موردعالقه بازدیدکنند    

مراکز اطالع رسانی وجود دارد که نه تنها اطالعات الزم را در مورد مسیر مـورد نظـر مـی                    ، های راه آهن یا اتوبوس    

مشـابه سیسـتم    آمـوزش و پـرورش اسـترالیا        .ارایه مـی دهنـد    ، دهند بلکه اطالعاتی نیز در مورد مکانهای مورد بازدید        

 .آموزش و پرورش انگلستان است

 ترکیب جمعیتی

آب و هـوای    ، مهـاجرت  اصـلی علـت   .انگلیسی ها تشـکیل مـی دهنـد        درصد جمعیت استرالیا را   75حداقل      

مناسب استرالیا است؛با این همه عالوه براروپاییها درصد باالیی ازجمعیت کشـور را ملیـت هـای دیگرتشـکیل مـی                     

اشـکال یـا مزیـت      .وآمیختگی فرهنگـی شـده اسـت       شاداب،ختلف باعث ایجاد نژادهای زنده    حضورملیتهای م (دهند

تعـداد  .  سال اخیـر در ایـن کشورسـکنی گزیـده انـد            200راسترالیا این است که کشورجدیدی است و اروپایی ها د         

پذیری شـده اسـت   مسئله مذکور منجر به اتهامات اجتناب نا   ،تبعیدی بودند  زیادی ازمهاجرین اصلی استرالیا کارگران    
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این اتهامات تا انـدازه ای      که  که به موجب آن تصور می گردد تا استرالیا کشوری دور افتاده از مسائل فرهنگی است                 

انگلیس ها را بـه اقامـت دائـم و تابعیـت دراسـترالیا              ، سیاست های مهاجرت استرالیا   ، تا این اواخر   .غیرمنصفانه است 

تقریبا تمام افراد انگلیسی حداقل یک خویشـاوند در اسـترالیا دارنـد             ، وزهبه موجب این سیاست امر    ، تشویق می کرد  

اما این قانون مهاجرت تا اندازه ای تغییر کرده اسـت و دولـت جدیـد اسـترالیا تمـایلی بـه پـذیرش تقاضـا نامـه هـای                              

 –سـت   بلکه فقط بازتابی ازسیاست هـای سـخت و مجـزای مهـاجرت بـه اسـترالیا ا                 ، مهاجرت افراد انگلیسی نیست   

درحال حاضر استرالیا کشوری مطلوب جهت زندگی است و بنابراین دولت احساس می کنـد کـه مـی توانـد تعـداد                       

روش هـای مهـاجرت اسـترالیا نسـبتا         ، به عنوان پی آمد سیاست هـای فشـرده مهـاجرت          .بیشتری مهاجر انتخاب کند   

روشهای مهاجرت بـه اسـترالیا      ( اروپا است    پیچیده است و مهاجرت به استرالیا وقت گیرتر و گران تر از مهاجرت به             

تعداد عظیمی از شهروندان انگلیسی هر ساله به خاطر آب   ).خیلی شبیه روش های مهاجرت به آمریکای شمالی است        

جمعیت نسبتا کـم اسـترالیا و منـابع         . به استرالیا مهاجرت می کنند    ، چشم  اندازهای شغلی و مسکن ارزان تر       ، و هوا 

هزینه زنـدگی پـایین تـر و روش        ،به این معنی بوده است که استرالیایی ها ازدستمزدهای بهتر         ، هعظیم طبیعی درگذشت  

 .زندگی باالتری نسبت به همنوعان خود درکشورهای توسعه یافته دیگر برخوردارند

 نبه های مثبت زندگی ج

نسـان  کشور استرالیا دارای آب و هوای گرم و آفتابی اسـت؛ آفتـاب از نظـر روان شناسـان بـه ا                      −

 .احساس آزادی می دهد

 .نرخ دستمزدها در استرالیا باال است −
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 .شرایط کار در استرالیا بهتر از کشورهای اروپایی است −

 .قیمت های زمین و ملک پایین تر از کشورهای اروپایی است −

 .استرالیا رهبر علمی جهان بخصوص در پزشکی و صنایع تکنولوژی است −

 .مختلف از تنوع فرهنگی برخوردار استکشور استرالیا به خاطر ملیت های  −

 .دسترسی بهتر به میوه و سبزیجات با قیمت پایین تر −

 جنبه های منفی زندگی 

 دوری استرالیا از کشورهای دیگر −

 .مسافرت های داخلی و بین المللی استرالیا گران است −

 .کاالهای وارداتی استرالیا خیلی گرانتر از کشورهای اروپایی است −

 طرناک و حیوانات دیگروجود حشرات خ −

 اشتغال

  اضافه کاری و تعطیالت ،ساعت کاری

 سـاعت در    8معمـوال نبایـد بـیش از        . ساعت اسـت  35 – 40روز هفته   5حداکثر ساعت کاری در استرالیا در     

ت اسـاع ، ازاز متقاضـیان زیـاد  به واسطه برخورداری  پرستاری و مهمانداری   نظیر مشاغلی از   رخ اما ب  ،روزکار کنید 

تعیـین مـی    حداکثر دستمزد و شرایط کار توسـط اولیـاء امـور فـدرالی یـا ایـالتی                .برخوردارمی باشند تغیری  کاری م 

پرداخت مـی    دستمزد   ،برابر حقوق معمول  2 ، در روزنامه های یک شنبه یا تعطیالت رسمی          فعالیتدرصورت  .گردد
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 .برخوردارسـت زهـای تعطیلـی     دررو هفتـه مرخصـی بـا حقـوق       4حـق اسـتفاده از      از  طبق قانون کار هرفردی     .گردد

ی از مشـاغل   رخهفته مرخصی می دهند و ب     4بسیاری از صنایع و مشاغل به کارمندان خود در نخستین سال استخدام             

 کارمند از ،سال کار متوالی با یک کارفرمای خاص      7 - 10 از ، پس عالوهبه  .  هفته یا بیشتر مرخصی دارند     9،درسال

برخــوردار مــی ) باپرداخــت نیمــی از حقــوق(مــاه مرخصــی12یــا ) بــا پرداخــت کامــل حقــوق(مــاه مرخصــی6حــق

سـازمان هـای متفـاوت از       /  و شـرکت   شـته  کارفرما دا  به نظر مرخصیهای طویل المدت بستگی     برخورداری از .گردد

 .می باشندقوانین خاص مرخصی برخوردار 

 تعطیالت عمومی 

خر هفته جزء عرف و رسم استرالیا تعطیالت طوالنی آ.برخوردارستتعطیالت عمومی خاص خود     از  هر ایالتی   

تعطیالت عمومی در سراسر استرالیا بـه شـرح ذیـل           . شده و بنظر می رسد که زمان مناسبی برای فرار از شهرها باشد            

 :است

  روز سال جدید– ژانویه 1

،  روز استرالیا در چنین روزی تولد کشور اسـترالیا جشـن گرفتـه مـی گـردد؛ در سراسـر کشـور                      – ژانویه   26

 .ن های محلی و اولیاء امور دولتی نمایش هایی را برپا می کنندانجم

 دوشنبه عید پاک 

 این روز بزرگداشت سربازان کشته شدۀ استرالیا و نیوزیلنـد در جنـگ جهـانی اول                 ،ANZAC روز   –ل آوری 25

 مـدالها را  در تمام شهرها و شهرک های مهم سربازان قدیمی درحالی که لباسهای رسمی خود را پوشیده اند و .است

تعــداد آنهــا کاســته مــی کــه ســال بــه ســال ازراه پیمــایی نظــامی مــی کننــد و همانطور، بــر لباســهای خــود زده انــد

مراسمی بـه یـادبود     .به جای آنان راه پیمایی نظامی می کنند       ) معموال کودکان و نوه هایشان    (خویشاوندان آنان ،گردد
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یی نظامی اجـرا مـی گـردد؛ ایـن روز در تـاریخ اسـترالیا روز           جنگ آغاز می گردد و مراسمی بزرگ در پایان راه پیما          

 .مقدسی است

  روز کریسمس – دسامبر 25

  روز بوکس – دسامبر 26

 تعطیالت محلی

 )تاسمانیا/ ایالت وسترن استرالیا( مارس 7 –روز کارگر  −

 )ایالت ویکتوریا( مارس 14 –روزکارگر  −

  )ACTتیروتی مرکزی استرالیا ( مارس 21 –روز کانبرا  −

 )ایالت تاسمانیا( آوری 5 –تعطیالت رسمی بانکها  −

 )ایالت کوئینزلند و نورتن تیروتی( می 2 –روزکارگر  −

 )وسترن استرالیا( جون 6 –روز خیریه  −

 )ایالت نورتن تیروتی( جوالی 1 –روز نمایش آلیس اسپرینگ  −

 )نورتن تیروتی( جوالی 22 –روز نمایش داروین  −

 )تیروتی سانترال استرالیا/ نیوساوت ولز ( اول اوت –روز تعطیالت رسمی بانکها  −

 )ایالت نورتن تیروتی( اول اوت –روز پیک نیک  −

 )نورتن سانترال تیروتی/ ایالت نیوساوت ولز ( اکتبر 3 –روزکارگر  −

 )ایالت وسترن استرالیا( سپتامبر 26 –تولد ملکه  −
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 )ایالت استرالیای جنوبی( اکتبر 11 –روز کارگر  −

 )ایالت تاسمانیا( نوامبر 7 –و سرگرمی روز تفریح  −

 )ایالت ویکتوریا( اول نوامبر –روزجام ملبورن  −

 )ایالت استرالیای جنوبی( می 16 –روز جام آدالید  −

  اشتغال در استرالیا جهت موردنیاز اتامتیاز

 امتیاز تحصیالت

 70  سال تجربه کاری3با حداقل ، )قابل پذیرش(مدرک آموزشی / گواهی
 60  ماه تجربه کاری6 – 36با ، )قابل پذیرش(مدرک آموزشی / گواهی

 55  سال تجربه کاری3با حداقل ، )قابل پذیرش(دیپلم آموزشی 
 50  ماه تجربه کاری6 – 36با ، )قابل پذیرش(دیپلم آموزشی 

مدارکی که درکشورهای خارجی به (دیپلم آموزشی / مدرک/ گواهی 
یاء امور استرالیا به صورت رشته های رسمیت شناخته شده اند و توسط اول

  سال تجربه کاری3با حداقل ، )فرعی مورد نیازند

30 

 

 25  به همراه مهارتهای شغلیمتوسطهتحصیالت 
 25 دیپلم آموزشی/ مدرک/ گواهی 

 20 متوسطه سال تحصیالت ابتدایی و 12
 10  سال تحصیالت ابتدایی و دبیرستانی10

 0  سال10تحصیالت کمتر از 
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 آموزش های شغلی 

 باید از وجود این آموزش ها به هنگـام مصـاحبه یـا              .صنایع مختلف آموزشهای شغلی متفاوتی را ارایه می دهند        

 – در ارتباط با قوانین امنیتی و بهداشتی اسـت           ، معموال این نوع آموزش    .گردیدغاز کار از طریق کارفرما مطلع        در آ 

اگرچـه  .بهتـر اسـت ازایـن قـوانین پیـروی کنیـد           ، از جانب کارفرما هستید   در صورتی که خواهان پرداخت خسارت       

پرداخت حقوق مساوی و دستمزدهای ثابت به اجرا درآمده است اما مـردان و زنـان بخـاطر کـار                     قانون1980ازسال

 از ؛ آمـده اسـت  Australian outlookدر مقالـه ای از روزنامـه   . مشابه و یکسان حقوق مساوی دریافت نمی کنند

 . زنان حقوق مساوی را از دست داده اند،برابر حقوق زنان افزایش می یابد2نجایی که حقوق مردان آ

  سـال   حقوق مردان را در ماه مـی       یدرصد7/2اخیرا مرکز آمار استرالیا آماری را منتشر کرده است که افزایش            

 برخوردار بوده   درصدی 5/2رشد   تنها از  که در همین سال درآمد بانوان         است  در حالی   و این     نشان می دهد   1993

درصـد  4/1 تـا    1993 اما این  میزان درآمد در سال         ،درصد حقوق مردان بود   5/85درآمد زنان   ،1992درسال  .است

 درآمـدهای هفتگـی زنـان و        میـان این اختالف میـانگین     .  درصد رسید  4/84 درآمد آنان به     یافت به نحویکه  کاهش  

درصـد از   4 بـه عنـوان مثـال     کمی از زنان مشاغل مـدیریتی را برعهـده دارنـد؛            تعداد نستبا   .مردان دالیل متنوعی دارد   

 درصـد کـل     74 نشان داد کـه      ABS توسط   صورت گرفته  بررسیهای   .مدیران بخش دولتی را زنان تشکیل می دهند       

درآمـد هفتگـی مـدیران زن در بخـش خصوصـی            . از آن مردان اسـت    ) خش دولتی و خصوصی   بدر  (مشاغل مدیریتی   

درآمـد زنـان   .بـالغ میگردیـد    برکه درآمد هفتگی مدیران زن در بخش خصوصیاست درحالی  و این     بود دالر   708

 که درآمـد هفتگـی همکـاران ذکـور آنـان             است  درحالی  و این  دالر در هفته بود   707تقربا  ) یاحرفه  (آموزش دیده   

 1000 دارای درآمـد هفتگـی   درصـد از زنـان  1بـه عـالوه     .  دالر بود  738ی  ا دالر و مردان فاقد آموزش حرفه        866
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 برابر مـردان    2 دالر بودند و زنان      1000 درصد از مردان دارای درآمد هفتگی        7که   است    در حالی   و این  دالر بودند 

 مهندسی معدن درآمد زنان ازمردان کمتـر   نظیرحتی درمشاغل مدیریتی    . دالر بودند 400دارای درآمد هفتگی کمتراز   

 715فعالیت داشـتند بـر    انگین درآمد هفتگی زنانی که بطور تمام وقت در بخش معدن            باالترین می به عنوان مثال    .بود

زنهـا  .بالغ مـی گردیـد  دالر1026 برکه درآمد هفتگی مردان درهمین بخش  است  درحالی  بالغ می گردید و این      دالر  

این پـژوهش  .ه اندبرخوردار بود درآمدهای بیشتری از مردان    از نویسندگی و آشپزی     ، گویندگی نظیرتنها در مشاغلی    

ی تر نامسـاعد  یتوضـع از   سـطوح اشـتغال در تمـام بخـش هـا             کلیـه نشان می دهد که زنان ازنظـر میـزان حقـوق در             

نرخ  که این امر سبب می گردد تا  را تشکیل می دهند       کشور درصد نیروی کار پاره وقت    7/75بوده و تنها    داربرخور

 ،اداری، تعـداد زیـادی از مـردان در بخـش هـای درمـانی          ،ازنظـر توزیـع شـغلی     . مـردان نباشـد    همسان بـا   زناندرآمد  

 زنـان در ایـن بخـش هـا          داشـته و   تکنولوژی اطالع رسانی و آموزش دورۀ سوم فعالیت          ،ساختمانی و کارگری  ،مالی

 .باشندفعالیت میکمتر مشغول به 

ن عـدم   کـه خواهـان جبـرا   داشـت اعـالم  The west Australianروزنامـه  اخیرادانشگاه وسترن استرالیا در

 نظیـر  سـنتی زنـان   مشـاغل . است و قصد اسـتخدام سـخنرانان زن فعـال را دارد   ان استرالیایی و مرد ان زن میانمساوات  

 مـردان  ی بـه مشاغل باالی مـدیریت  وگردد توسط کارکنان زن اداره می  مچنانآموزش ابتدایی و مهمانداری ه    ،پرستاری

 .اختصاص دارد

 پرداخت های خانوادگی

گی از سوی دولت برای کمک به والدین و سرپرستان جهـت تـأمین هزینـه هـای زنـدگی      پرداخت های خانواد 

 با مقدار دارایـی     DSSپرداخت های خانوادگی مثل دیگر پرداخت های        .کودکان تحت مراقبت آنها صورت میگیرد     
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ها معموال  این پرداخت   (گرددمعموال این پرداخت ها هر دو هفته یک بار اجرا می          .و درآمد شخصی سنجیده می گردد     

در صورتی که فرد بـا هزینـه هـای بـاالیی روبروسـت؛ مثـل تهیـه کتـاب یـا                      ).به حساب بانکی مادر واریز می شوند      

 هر دو سال یکبار در ماههای ژانویه وجـوالی مقـرری   ،روپوش مدرسه به عنوان بخشی از کمکهای مالی خانوادگی   

سـال مسـتمری بازنشسـتگی کشـور     60 و65یـن سـنین    زنان و مـردان  ،در سراسر استرالیا.به وی پرداخت می گردد 

 حـداکثر مسـتمری بـرای یـک شـخص           .مستمری های هرهفته یکبار پرداخت می شوند      .استرالیا را دریافت می کنند    

 گفتنـی اسـت کـه      . دالر اسـت   265) در صـورت تأهـل    ( دالر و برای هر یـک از زوجهـا           318مجرد درهر دو هفته     

 .مقیم استرالیا باشند باید الزاما میمتقاضیان دریافت مستمری 

 ی اانجمن های حرفه 

 ممکـن اسـت اجبـاری    ،این انجمن های باشند و عضویت در   مبرخوردار   یک انجمن     از مشاغل دراسترالیا کلیه  

. ی دارنـد ا انجمـن هـای حرفـه    ، حسابداری و آموزشی و انواع مشاغل علمی       ، مالی ، حقوقی ،مشاغل بهداشتی .باشد

 اشتغال  درخصوصاطالعات و مقاالتی    ، که شامل اخبار   نمایند مجله حرفه یی را منتشر می        این انجمن ها معموال یک    

سـمینارها و  ،کنفرانسهامسوولیت برگـزاری و نظـارت بـر رونـد اجـرای          همچنین انجمنهای مذکور عهده دار      .است

 .مباحث مربوط به توسعه مشاغل مختلف می باشند

 زبان 

 قبیلـه مختلـف در سراسـر        700 تـا    600 ، حـدود     1788هـا در سـال      پیش از تصرف استرالیا توسـط اروپـایی         

 ، ماننـد سـایر ملـل، صـاحب قلمـرو ویـژه،           Aboriginiesهر یک از این اقوام بـومی        . استرالیا زندگی می کرده اند    
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 کنونی شـروع شـده و       Geelong ازشهر   Watha-Wurungقلمروی قبیله   .قوانین و سیستم سیاسی خود بوده اند      

 Westernport تا حدود شمال     Melbourne در قسمت شرق     Bun-Wurungادامه داشته، قبیله     Ballaratتا  

 ساکن بوده Seymour تا ناحیه شمالی Yarra River در حوالی رودخانه Wuy-Wurungمستقر بوده و قبیله 

شته  ادامه دا  Bendigo شروع شده و تا حوالی     Goulburn Riverازرودخانه  Thaga-Wurungو قلمروی قبیله    

بـدین ترتیـب   .  میباشـد language ویا زبان mouth، بمعنای دهان wurungاسامی هر قبیله دارای پسوند     .است

بسیاری از اقـوام سـاکن و مجـاور در یـک منطقـه      . هرقبیله براساس اسم زبان رایج در آن، نام گذاری می شده است      

 باشند، درصورتی که از نظر زبان شناسان، ایـن   جغرافیایی، براین باوربوده که هریک دارای زبان ملی خاص خود می          

همانگونه که زبان متداول یک کشور، درمواردی می تواند بـرای  .زبانها تنها گویش های مختلف یک زبان می باشند   

ساکنان اقوام و سرزمین های مجاور کما بیش قابل فهم باشد، زبانها وگویش های مختلـف بومیـان اسـترالیایی نیـز،                  

دربرخی از نواحی استرالیا،گاهی دو یا سه قوم همسایه و گاه اقوام بیشتری از راه .  بایکدیگر داشته اند   چنین ارتباطی 

در برخی از نواحی نیز یک قبیلـه،        . گویش های مختلفی که از یک زبان منشعب می شده بایکدیگر ارتباط داشته اند             

 زبـان کـامال     250 تـا    200ترتیـب درمجمـوع،   بـدین   . زبان متفاوتی نسبت به سایرقبایل همسایه خـود داشـته اسـت           

 .  قبیله ساکن در استرالیا رایج بوده است700 تا 600منحصر بفرد، در بین 

  واژگان   و دستور

مثال در زبان .  یعنی دستور مربوط به چگونگی استفاده از واژگان-بان، مجموعه ایست از واژگان و دستور زبانز

زبان بومیان استرالیا، مانند زبان .یب اجزای تشکیل دهنده یک جمله هستندانگلیسی،فاعل ،فعل و مفعول به ترت

بدین ترتیب، برخالف برخی، زبان بومیان . یونانی و التین،دارای دستورزبان بسیار پیچیده و هزاران واژه است
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ندهای مختلف درزبان بومیان استرالیایی نه تنها افعال بلکه اسامی نیزدارای پسو.استرالیا، زبانی بدوی نیست

ست که اسم مورد نظر، آنای بوده که نمایانگر  بطورمثال، اسامی که فاعل جمله هستند دارای پسوند ویژه.میباشند

 . بدون پسوند بکار برده می شوند-فاعل جمله می باشد و اسامی که نقش مفعول جمله را بعهده دارند

  یوابستگی و ارتباط زبان

برخـی از ایـن واژگـان، نـام هـایی           .ای بومی استرالیا، مشابه و مشـترک هسـتند        برخی از واژگان، در همه زبانه     

 بمعنای غـذای گیـاهی، و افعـالی چـون         mayi به مفهوم دست و      mara یا   mala به معنی پا و      jinaهستند ازقبیل   

puبمعنــــای بــــه هــــدف خــــوردن و بــــه هــــدف زدن و ka بمعنــــی حمــــل کــــردن و nyaیعنــــی دیــــدن  . 

در . ای مختلف، در مورد برخی از قواعد دستوری مربوط به این زبان هـا نیـز صـادق مـی باشـد     این تشابه بین زبان ه  

 پسوند نـام هاییسـت کـه نقـش     -ngku و در برخی دیگر از این زبان ها          -luبسیاری از زبانهای بومی، بطور نمونه       

رفته تـا شـمال هندوسـتان، مثـل          که اغلب زبانهای متداول، از اروپا گ        گونه همان. فاعل را در جمله بعهده می گیرند      

 اروپایی گرفتـه    -ریشه از زبان هندو   ... زبانهای انگلیسی،آلمانی،اسپانیایی، یونانی، روسی و فارسی و هندی و غیره           

اند، زبانشناسان براین باورند که تمام زبان های بومی استرالیا، ریشه از یک زبـان بـومی گرفتـه کـه درنـواحی میـانی        

 .  رایج بوده استDarwinیا و در حوالی شهرسواحل شمالی استرال

 وضعیت کنونی زبان بومیان 

 250 تا 200از میان .تسلط اروپایی ها، نقش بزرگی در تخریب و نابودی زبان های بومی استرالیا داشته است

یله زبان دیگر، تنها بوس100درحدود .زبان بوسیله هیچ قومی، دیگر بکار برده نمیگردد50زبان مختلف، حداقل 

نسل سالخورده و میان ساالن استفاده شده، و کودکان و نوجوانان بومی امکان استفاده و فراگیری این زبان ها را 
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زبان وضعیت بهتری داشته، یعنی بطور روزمره توسط گروهی از بومیان استفاده شده 30 تا 20تنها درحدود. ندارند

ی از مناطق رخ، با مرسوم شدن تحصیالت دوزبانه در ب1970درسال .می باشندو نسل نو، مشتاق به یادگیری آنها 

استرالیا، دانش آموزان بومی، خواندن و نوشتن را ابتدا به زبان خود یاد گرفته و سپس شروع به فراگیری زبان 

عالوه براین برپایی مراکز زبان بومی در مناطق مختلف و تاسیس جامعه زبان های بومیان و جامعه .انگلیسی می کنند

 .رسانه های بومیان استرالیا به حفظ بقایای زبانهای بومی کمک فراوان کرده است

 سیاستهای آموزشی

 روی،از این استکشور استرالیا لحاظ نگردیدهآموزش بعنوان یک قدرت مردمی در قانون اساسی از آنجاییکه 

به ویزه  با پایه حقوق بیشتر اییشهروندان استرالیگر چه ا.مچنان به قوت خود باقی استمسئولیت ایاالت متحده ه

در آموزش عالی مبادرت می نمایند با این حال  و مقطع متوسطهتأمین بودجۀ دانش آموزان ،به 1941 از سالپس

اختصاص یافته است که این خود تاثیر به  کشور به حوزه آموزش درصد از بودجۀ عمومی40بیش از،21نپایان قر

 هنشینان استرالیائی به دلخوااگر چه مهاجر.ه استودجه آموزش حرفه ای داشتتأمین ب آموزش دانشگاهی ودرسزایی 

چالشهای مبادرت نموده اند، با این حال  قرن نوزدهم طی و اجرای تحقیقاتدانشگاهی حوزه آموزش به فعالیت در

ور کشموزشی آسیاستها و طرحهای آموزشی و رسمی در مشارکتهایمشارکت  نوجوانان نرخ آموزش متوسطه و 

طبیعت و موقعیت اجتناب ناپذیر آموزش متوسطه که این خود به واسطه نده ا قرن بیستم را تحت الشعاع قرار دادطی

 سطح آموزشیآموزش متوسطه حساس ترین ،ی کشور آموزش میان کلیه سطوحاز.در جامعۀ دموکراتیک مدرن است

بررسی ملی  ،نخستین1935سالازوی،ازاینر. آرمانهای شخصی و خواسته های اجتماعی استجهت نیل به در
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ه  آموزش متوسطساختار نظام  با این حال.به مورد اجرا گذارده شد) آموزش نوجوانان در استرالیا(آموزش متوسطه

 که آموزش بخشی از حقوق حیاتی ایی براین اعتقادند استرالیشهروندان.ت تحول اسرحال دمچنانه استرالیادر

ی آموزشباالی نظارت بر استانداردهای فرآیند ده ای برولت استرالیا تاکید عماز این روی دست و نفرزندان آنا

دختران و پسران از جمله دیگر سیاستهای اصلی دولت استرالیا در قبال حوزه آموزش می توان از برخورداری .دارد

 . متساوی نام برد از فرصت های آموزشیییاسترالیا

 ی آموزشنظام  فرارویچالشهای

بلکه در . م آموزش استرالیا در حال حاضر به اصالحات عمده ای نیاز دارد که اصالحاتی درونی نیستند سیست       

پیشرفتهای سریع فن آوری . واکنش به فشارهای خارجی بوجود می آیند که در کل استرالیا تأثیر می گذارند 

صی و دولتی در کسب بودجۀ خصوتسهیالت اطالعاتی و ارتباطی جدیدی را ایجاد کرده است ؛ رقابت بین بخش 

ای اتحادیه هاگون استرالیا بوجود آورده است ؛جو رقابتی و بحث انگیزی را در صنایع و بخشهای گوندولتی ،

عادی  خارجی امریشوند ؛کسب درآمدهای  ایجاد میبه تدریجائتالفاتی ،استراتژیک،تنظیمهای مجدد ،شراکت ها و

 :فشارهایی که باعث تغییر شوند عبارتند از .افزایش یافته استشده و تقویت وانتظارات مشتریانومعمولیست؛

 جهانی سازی 

مثل دیگر ملتها ، استرالیا نیز با فشارهای زیادی روبروست تا در بازار جهانی ،سهمی رقابتی و مسئولیت      

 استرالیا ، اکنون با این حال ، جمعیت بزرگسال.این امر مستلزم یک نیروی کاری ماهر است.پذیر داشته باشد

 این .در مقایسه با استانداردهای بین المللی ، از لحاظ صالحیت ها و توانایی ها ، در سطح پایینی قرار دارند
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و ) 53(%سال که دورۀ دبیرستان را به اتمام رسانده اند 64 تا 25کشور با در نظر گرفتن نسبت جمعیت بین 

تراز صالحیتها و توانائیهای مردک کشور ما بسیار نامتعادل . دن تر از میانگین جهانی قرار داردرصد پایی7

دانشگاههای ما در سطح باالیی هستند اما در مقایسۀ بین المللی و آموزش و پرورش حرفه ای و مدارس .است

 .پس از دبیرستان در سطح پایینی قرار دارند

 فن آوریهای ارتباطی و اطالعاتی 

این . جاد و به کارگیری فن آویهای جدید، تجربه کرده استایسریعی را دراسترالیا،روند رو به رشد و      

در آیندۀ نزدیک ، یادگیری .ش و پرورش حرفه ای بوجود می آورداین شاخۀ آموزروند امکانات جدیدی را بر

 .ای فن آوری درزندگی ماطریق این پیشرفتهاز

حال حاضر با صنعت  حرفه ای درسیستم آموزش و پرورش.محیطهای کاری و جوامع تأثیر می گذارد

ارتباطات از راه دور و تکنولوژی اطالعاتی همکاری دارد تابه راههایی دست یابند که چگونه به بهترین شکل 

 .ملزومات کسب مهارت را که به سرعت افزایش پیدا می کند فراهم سازند 

 اصالح بازار ـ نیاز به انعطاف پذیری و شایستگی بیشتر 

ی به نیازهای دانش اموزان و ایجاد نیروی کاری ماهر ، باید بخش اموزش و پرورش حرفه ای در پاسخگوی   

استرالیا بتواند به شکل قابل رقابتی محصوالت و خدمات با کیفیت باال را در طیف وسیعی از قالبها ، روشهای 

مناسب از رفتارهای سنتی است تالش دولتها و مجریان امر تداوم انتقاالت . کاربردی و طبقه بندیها ارائه کند 

که بازار را تحت نفوذ خود داشته و موانع مصنوعی ایجاد می کنند تا بتوانند به مکانیسم های بازار این فرصت 

در تداوم رقابت رو به رشد بازار ، این .را بدهند که نحوۀ توزیع خدمات آموزش و پرورش را مشخص کند 
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اصالحات اخیر . کسان سازی فرصتها ، متعادل سازیمرا با توجه به یمسئله حائز اهمیت است که این نیازها 

، قدمهای اولیه در دسترسی به بازاری بران و مناقصات و مزایدات رقابتیبازار همچون ایجاد فرصت برای کار

مشتریان . نیازهای اقتصادی و اجتماعی بلند مدت تری را مد نظر قرار می دهد مشتری است واست توجه آن به 

ه در اصل همان دانش آموزان هستند باید انتخابهای موجود پرورشی و هزینه ها و منافع همراه آن آگاهی ک

 .داشته باشند 

 بازسازی بازار کار 

و   افرادی که دارای مهارتهای الزم بوده. برای کارگران فنی با مهارت باال ، بازار کار خوبی وجود دارد    

ز جامعه به کار برند ، افرادی که قادر خواهند بود بیشتر فرصتهای بازارکاری به میتوانند آنها را طبق نیاز رو

استرالیا باید شاخص مهارتی را .سرعت متغیر استرالیا را ایجاد نمایند در ردیف این کارگران فنی قرار می گیرند

زو الینفک زندگی وی کار هستند و یادگیری بلند مدت را به عنوان جربرای افرادی افزایش دهد که عضو نی

تنها با نیل به این هدف است که استرالیا به نیروی کاری دست پیدا . کاری ، مورد توجه خاص قرار دهد 

خواهد نمود که کامالً برای پاسخگویی به تغییرات و چالشهای آینده ـ چه به شکل جهانی و چه به شکل 

ش و پرورش حرفه ای و محصوالت و زوآمتقاضای تداوم اصالحات در شاخۀ .داخلی ـ مهارت یافته است 

ضروری است تا دید روشنی از اهداف بلند » دنیای نوین « در این . خدمات آن ، امری اجتناب ناپذیر است 

مدت خود و چگونگی دستبیابی به آنها داشته باشیم ، تغییر و چالش در بخش آموزش و پرورش حرفه ای مبنی 

با توجه به این مطلب . اهداف اجتماعی و اقتصادی را ممکن می سازد بر پیشبرد استراتژیها است که تحقق
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است که ما در استرالیا تالش می کنیم بخش آموزش و پرورش حرفه ای را بنا کنیم که زندگی ما را به قرن 

 .آینده پیوند بزند 

 ساختار آموزشی

 اسـترالیا مـدارس بـه دو دسـته     در. آموزش و پرورش استرالیا مشابه سیستم آموزش و پـرورش انگلسـتان اسـت       

 دولتـی و خصوصـی محـل سـکونت آنـان            دولتی و خصوصی تقسیم می شوند و عموماً ثبت نام کودکان در مـدارس             

 School For Your جـزوه ای را بـه نـام    astralian Outlookنشـریۀ  .صورت می گیـرد بدون هیچ مشکلی ،

Child Choosing   وت ولـز ـ ویکتوریـا و کوئینزلنـد اطالعـات فـوق       منتشرمی کند که به مهاجرین ایالـت نیوسـا

 .العاده مفیدی را دربارۀ انواع مدارس موجود در این ایالت ها می دهد 

بـر  . یفیـت آموزشـی درسـطوح مختلـف باالاسـت         سیستم آموزشی نسبتاُ ساده است اما ک      کلی ،اگرچه، ربه  طو  

ز مـاه ژانویـه تـا دسـامبر اسـت و چـون زمـان                خالف بسیاری از کشورهای نیمکرۀ شمالی ، سال تحصیلی استرالیا ا          

هفته مدارس در این زمان اتفاق مـی   ) 6–7( ، بنابر این تعطیالت تابستانی       کریسمس در فصل تابستان واقع می گردد      

ی از مدارس خصوصی در     رخکه ب  ابتدایی دولتی کشور مختلط هستند،در حالی      به شکل اجتناب ناپذیری مدارس    .افتد  

آمـوزش  .سن ورود به مدارس ابتدایی در ایاالت متفـاوت متغیـر اسـت            . سرانه هستند و یا دخترانه      با پ . سطح ابتدایی   

امـا  .  سـالگی اجـراری اسـت      15-16چهـارم دبیرسـتان یعنـی در سـن          / برای کودکان استرالیایی تا پایان سال سوم        

ل برای افراد فاقد تحصـیالت  سالهای اخیر به علت اینکه یافتن شغ      طی  . اختیاری است  متوسطهگذراندن دو سال آخر     

افتـه اسـت و در حـال حاضـر     مشکل شده است گرایش برای گذراندن مدارج باالتر علمی به میزان زیـادی افـزایش ی    
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 12می رود که در دبیرسـتان بـه تحصـیالت خـود ادامـه دهنـد و سـالهای              ی انتظار درصد دانش آموزان دبیرستان   76از

ای متنوع تحصـیلی     مدرسۀ جامع است که رشته ه      متوسطهترین نوع مدرسۀ    معمول  .به اتمام رسانند  دبیرستان را   11و

 هـای   رشـته ، مـدارس برنامـه ههـای تحصصـی را در          اغلب به منظـور جـذب سـرمایه هـای دولـت             . را ارائه می دهد   

هنر و ورزش برگزار می کنند و به دانش آموزان بـا اسـتعداد تمـام ایـاالت کمـک هزینـه هـایی اعطـاء                     موسیقی،تئاتر،

ان رشته های مختلفی مثل     یالت و شرایط مدرن و جدید بهره می گیرند و به آن           هدانش آموزان دبیرستانی از تس    .نندمیک

در بیشتر رشته ها دانش آموزان سال اول        .آموزش داده می گردد     . . . اقتصاد ، فلزکاری ، طرحهای فنی و        بازرگانی،

خاب کنند تا به آنها در توسعۀ عالیق وسیعتر یا شناسـایی  باید تمام واحدهای موجد را علیرغم سلیقه های شخصی انت         

بدین ترتیب صرفنظر از جنس ، تمام دانش آموزان باید دروس مربوط به آشپزی ،               . استعادهای ناشناخته کمک گردد     

علـوم ، مطالعـات    ورزش و نیـز دروس اصـلی ریاضـیات ،   خیاطی ، نجاری ، هنـر ، موسـیقی ، نمایشـنامه نویسـی و             

دانش آمـوزان بـرای انتخـاب دروس     ،متوسطهسال آخر ود.و زبان انگلیسی را بگذرانند  )  اتاریخ ، جغرافی  ( اجتماعی  

 .خود مختاری کامل دارند و معموالً دامنۀ انتخاب دروس وسیعتر است 

 : تقسیم است ذیل قابلنظام آموزشی کشور استرالیا به پنج بخش عمده به شرح 

 پیش دبستانی مقطع آموزش  •

 آموزش ابتداییمقطع  •

 مقطع آموزش متوسطه •

 آموزش فنی و حرفه ای •
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  دولت استرالیا تحت نظارت TAFEهنرستان های آموزش مهارت های حرفه ای 

 آموزش بین المللی •

 از مراکز ایاالت کشور به اسثناء کانبرا و یکاما هر، مدارس بین المللی در استرالیا عمومیت ندارند

 .برخوردار می باشندوع مدارس  یکی از این نازهوبارت حداقل 

 آموزشگاه های خصوصی  ودانش آموزان خارجیویزه  ELICOSمـؤسسات آموزش زبان انگلیسی  •

 دانشگاه ها زبان و مؤسسات آموزش زبان وابسته به

  و مراکز پزوهشیدانشگاه ها •

در ایالت الیست که این درح. می باشدسال6-15سال بین رده های سنی9آموزش پایهدر کشوراسترالیا طول دوره 

دوره تحصیلی به تحصیل در سالگی 5در این کشور کودکان از سن.سالگی تداوم دارد16ا این مدت تا تاسمانی

 طول دوره تحصیلی متوسطه نیز پنج .ا هفت سال استتطول دوره تحصیلی ابتدایی شش . می نمایند مبادرتابتدایی

 -گرددرا نیز شامل می  مقدماتی متوسطه ی ایاالت دوره رخب در  کهدوره متوسطه.ا شش سال به طول می انجامدت

نظام آموزشی و مقررات انظباطی در .طول می انجامد به -سالگی17-18سن تا  و  شدهسالگی آغاز12-13از سن 

 جندانی به تدر نظام آموزشی این کشور اهمی.مؤسسات آموزشی کشور استرالیا با دیگر نقاط جهان متفاوت است 

 خود آموزی ، یادگیری از طریق تحقیق ، پرسشگری و تشویق عمده تاکید بر بلکه داده نشده استفظی یادگیری ح

 .استجوانان به سواد آموزی فردی 
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رس مشارکت ا مدارس کشور والدین دانش آموزان را تشویق می نمایند تا هرچه بیشتر در امور آموزشی مد

خوردار بوده که به نوبه خود نقش فعالی را در حیات مدرسه ، جمع و مربیان بر بیشتر مدارس ازانجمن اولیا.نمایند

 .نمایند نحوه برنامه ریزی تحصیلی ایفا می  درخصوصآوری کمکهای مالی و کمک به تصمیم گیری

 :به طور کلی ساختار آموزشی پیش دانشگاهی کشور استرالیا به شرح ذیل قابل توصیف است 

 آموزش پایه

 سال 6 :  آغاز دورهسن

 سال 15  : اتمام دورهسن 

  ابتدایی  آموزشمقطع

  سال 6: طول دوره تحصیلی 

 سال6: آغاز دوره سن       

  سال12: اتمام دورهسن        

 مقدماتی متوسطهمقطع 

  سال 4: طول دوره تحصیلی 

 سال12: آغاز دوره سن

 سال16:اتمام دوره سن 

 گواهینامه سال دهم آموزش :گواهینامه پایان دوره 

 متوسطه تکمیلی مقطع 
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 سال 2: طول دوره تحصیلی 

 سال16: آغاز دوره سن

 سال18:اتمام دوره سن 

 گواهینامه سال دوازدهم آموزش :گواهینامه پایان دوره 

   دانشگاهی یشپ آموزش

 متوسطه )Primary(  ، ابتدایی) Preschool(پیش دبستانی   مرحله  سه  شامل موزشآ استرالیا   مدارسهیدرکل

)Secondary(غاز آ   سالگی  پنج  از سن  کودکان  باشد و برای  می  معموال یکسال  کودکستان  دوره ول ط.  باشد  می

  ور کلی  بط ولی .   است متفاوتمتوسطه  و   ابتدایی  دوران ول  استرالیا ط  مختلف در ایالتها و یا سرزمینهای.  گردد می

   سنین  بین  اموزان  باشد و دانش می)   تا هفتم  اول سال (  سال و یا هفت)   تا ششم ول ا سال (  شش ول  بط  ابتدایی دوران

و یا )   تا دوازدهم  هفتن سال (  سال  شش  دبیرستان دوران.  شوند  می  پذیرفته  ابتدایی  در مدارس  سالگی  تا یازده شش

  یر سرزمین  استرالیا نظ  از ایالتهاو یا سرزمینهای در بعضی. انجامد  می ول  ط به)   تا دوزادهم  هشتن سال (  سال پنج

   ادامه  برای  اموزان باشد و دانش می)   تا دهم  هفتم سال(  چهار سال  دبیرستان  تاسمانیا دوران  استرالیاو یا ایالت پایتختی

   سال  و یا تا تکمیل  سالگی  پانزده  سن در استرالیا تا تحصیل. گذرانند  می  را در کالج  و دوازدهم  یازدهم  سال تحصیل

   دولتی  مدارس  همراه  به  استرالیایی  اموزان  دانش  را در اموزش  بزرگی  نقش  خصوصی  باشد و مدارس  می  اجباری دهم

  ارس درصد و دیگر مد  و یک  حدود بیست  کاتولیک  کلیسای  به  وابسته  غیر دولتی  مدارس  امار رسمی بق ط. دارند

   و تنها یک  بوده  مختلص مدارس.  دارند  را بعهده  استرالیایی  اموزان  دانش  درصد از اموزش  حدود هفت خصوصی
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   دوازدهم میزسالآ   موفقیت  اتمام درصورت. باشند  می  دخترانه  یا مدارس  پسرانه  بصورت  غیردولتی  ازمدارس سوم

  و یاگواهی  Certificate Year   دوازده  سال  التحصیلی  فارغ ینامه گواه  اموزان ،دانش  و یاکالج متوسطه

 . نمایند  می را دریافت)Tertialy Entrance Statement(  عالی موزشآ  ورود به

 پیش دبستانیآموزش 

          ساختار آموزشبی

ن اکودکاغلب .شرکت در آن اجباری نیستمی گردد اما  آغازسالگی 4 از سنالمقطع پیش دبستانی معمو

 .ده و از آموزشهای این دوره بهره می برندو سال در مدارس رسمی پیش دبستانی ثبت نام نم3-5استرالیایی سنین 

  تحصیلیسال یتعداد کل ثبت نام یتعداد دختران ثبت نام

88117 180470 1990 

- - 1991 

88356 181358 1992 

88878 182269 1993 

90742 186163 1994 

- 243800 1995 

- 20500 1996 
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 کودکانی  مراقبتخدمات

 استالیایی یکبار در عمر خـود در        کودکانبسیاری از   .  است   جرالیا مراقبت از کودک یک امر رای      درکشوراست

سرویس مراقبت از کودکان برای کمک بـه والـدینی طراحـی شـده اسـت کـه بـه دالیـل                      .مهد کودک به سر برده اند     

 . انایی مراقبت از کودک خور را در ساعات کار ندارند مختلف اعم از اشتغال تو

 :مراقبت از کودک به سه صورت زیر صورت می پذیرد 

 . مهد کودک ویژه کودکان تازه متولد شده ؛ البته این کار نیاز به مجوز دارد -1

  مراقبت از کودکان دو سال به باال-2

 صیل و تعطیالت  مراقبت از بچه های دبستانی در ساعات فراغت از تح-3

 نهادهای مرکزی

 :ان می توان از موارد ذیل نام برد کودکی سرویس های مراقبتاز جمله نهادهای مرکزی ارائه دهنده 

 مراکز مراقبتی شبانه روزی  •

 مراکز مراقبت روزانه خانوادگی  •

 مراقبت های ویژه مراکز  •

 مراقبت های خارج از ساعات مدرسه مراکز •

 ای تعطیل  در روزهیمراقبتمراکز  •

  سیاریمراقبتمراکز  •
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 آموزش پایه

 ساختار آموزشی

با وجودی که دانش آمـوزان  .  اجباری است کلیه شهروندان  برای   لسا15رده سنی در کشور استرالیا تا     تحصیل  

بیشـتر آنـان  تـا تکمیـل دوره متوسـطه بـه              از مجوز ترک تحصیل برخوردارمی گردند،اما با این حـال            این مرحله    طی

متوسـطه  مقدماتی  سال  2در نظام آموزشی کشور استرالیا دوره تحصیلی مقطع ابتدایی و         .  ادامه می دهند   تحصیل خود 

 .تعلق دارد سال 4-18سنی رده های دانش آموزان می باشند که به اجباری 

لی  به طور کاست اما دقیق ورود به نظام آموزش اجباری از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت یسنگفتنی است که رده 

در این کشور والدین می توانند . سال است6-15 بین رده های سنیجدول سنی ورود به دوره تحصیالت اجباری 

 است اما رایگانتحصیل در مدارس دولتی . را درمدارس دولتی و یا مدارس خصوصی ثبت نام نمایند دفرزندان خو

والدین شهریه ناچیزی در طول سال دریافت می  تأمین بودجه فعالیتهای فوق العاده مدرسه از جهتی موارد رخدر ب

. می باشند مدرسه فرزندان خود اونیفرمکمک آموزشی و ابزار کتب و  به تدارک والدین دانش آموزان موظف.گردد

مبادرت می مختلط بوده و در آن دختران و پسران در کنار یکدیگر به تحصیل استرالیا مدارس دولتی اغلب 

 :می باشند  تقسیم  به شرح ذیل قابل ی کشور به  دو دستهمدارس خصوصاغلب .نمایند

 مدارس خصوصی تحت مدیریت کلیسای کاتولیک  •

 ت امنای دیگر فرق مذهبی امدارس خصوصی تحت مدیریت هی •
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مدارس خصوصی عالوه بر دریافت شهریه تحصیلی از دانش آموزان خود از یارانه آموزشی دولت های فدرال و               

 .نمی باشندمدارس خصوصی مختلط گفتنی است که اکثریت .دمحلی نیز بهره می برن

 آموزش ابتدایی 

     ساختار آموزشی

نخستین سال مقطع ابتدایی هنگامی است      . کودکان استرالیایی از سن پنج سالگی وارد مقطع ابتدایی می شوند          

در ایـن سـال     .اوت اسـت  نام ایـن دوره از ایـالتی بـه ایالـت دیگـر متفـ              .که به کودک حیات مدرسه معرفی می گردد       

 و از آداب و رفتارهای اجتماعی و نحوه برخـورد بـا دیگـر               تسلط یافته   کودکان به مهارتهای اولیه خواندن و نوشتن        

این سال که بـه سـال مقـدماتی نیـز معـروف اسـت از دیگـر سـالهای دوره تحصـیلی             .آگاهی می یابند  همساالن خود   

 از زبـان انگلیسـی ،       استرالیا می توان  ات درسی مدارس ابتدایی کشور      موضوعاز جمله اصلی ترین     .ابتدایی جدا نیست  

درمقطـع  .نـام بـرد  تربیت بدنی و بهداشت ، زبان دوم ،ریاضیات ، علوم ، جامعه و محیط زیست ، فـن آوری و هنـر              

ی  فـرا مـ  یلباابتدایی کودکان در ابتدا راجع به فرهنگ کشور خود و جامعـه ای کـه در آن زنـدگی مـی نماینـد، مطـ              

 ازدر این دوره به کودکان آموخته می گردد که تحمل دیگر افراد جامعه  با هر رنگ ، نژاد ، مذهب و پیشینه                        .گیرند

در پایان دوره ابتدایی کودکان می تواننـد بـه راحتـی بخواننـد ، بنویسـند ،بشـمارند و                    . است  برخوردار  حیاتی اهمیت

 آغـاز   سـالگی 5است که ازسـن   سال  7ا  ت6ی متوسطه آموزش مقدمات  کشور خود صحبت کنند طول دوره        خصوصدر

 طبـق   امـا مواد درسی و مدت زمان ارائۀ آنها درهرایالـت متفـاوت اسـت              .سالگی به طول می انجامد    12شده و تا سن   

مادۀ درسی اصلی بایـد دربرنامـۀ درسـی         8مصوبه شورای وزرای آموزش و پرورش،اشتغال،حرفه آموزی وامورجوانان       
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تعلیمـات  ،   علـوم  ،ریاضیات،انگلیسیازجمله مهمترین آن میتوان ازدروس      انده گردد که    در سراسرکشورگنج  ابتدایی

 .نام برد زبان های خارجی  وورزش و بهداشت،تکنولوژی، هنر،اجتماعی

 . به صورت اتوماتیک و برحسب سن دانش آموز صورت می گیرد10ارتقاء به کالس باالتر تا پایان پایه 

در اغلـب ایالتهـا در پایـان        .گـردد حانات به صورت داخلی در مدارس برگزار می         به بعد امت  تحصیلی  10از پایه   

 .امتحان سراسری برگزار می گردد12پایه 

متفاوت اسـت   ) دولتی یا خصوصی  (ابتدایی نیز در ایالتهای مختلف و در مدارس          دانش آموزان   به یننسبت معلم 

 .است19ا ت3/15ابتدایی  ین به معلمدانش آموزاننسبت توان گفت که اما به طورکلی می

  تحصیلیسال     تعدادمدارس یتعداد کل ثبت نام یتعداد دختران ثبت نام نیتعداد کل معلم ن زنیتعداد معلم

- - 769337 1583024 7927 1990 

- - 789407 1623012 7923 1992 

- - 794807 1633797 7880 1993 

- - 797944 1639577 7725 1994 

76875 101035 891994 1833681 - 1995 

77894 102267 899180 1848169 - 1996 

  متوسطهآموزش

 ساختار آموزشی

در خـالل دوره چهـار      .سال وارد مقطع متوسطه مـی شـوند       12-13بیشتر پسران و دختران استرالیایی در سنین        

مـوزان اجبـاری     دانـش آ   کلیـه دروسی چـون زبـان انگلیسـی ،ریاضـیات و علـوم بـرای               مطالعه   متوسطه   آموزشساله  
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در ایـــن دوره همچنـــین واحـــدهای درســـی انتخـــابی متنـــوعی ازقبیـــل مطالعـــات رایانـــه ای ،زبانهـــای   .اســـت

دانـش  .گـردد ه مـی    ایخارجی،هنر،موسیقی،نمایشنامه ، بازرگانی، تاریخ ، جغرافیا و علوم فنی نیز به دانش آموزان ار             

درپایـان دوره  .لخـواه خـود را انتخـاب مـی کننـد     آموزان دبیرستانی دردوسال آخر مقطـع متوسـطه رشـته تحصـیلی د           

 نسـبت   اندر این کارنامه رتبه دانش آموز     .اعطا می گردد   دانش آموزان کارنامه تحصیلی      یکایکتحصیلی متوسطه به    

ایـن کارنامـه همچنـین صـالحیت        .استگردیده  به دیگر دانش آموزان سایر مدارس متوسطه سراسر کشور مشخص           

 تضـمینی  ،البتـه تکمیـل دوره متوسـطه   .ه های تحصیلی دانشگاهی را مشخص می نماید در دور  انتحصیل دانش آموز  

 ورود به دوره های تحصیلی دانشگاهی به شـمار نمـی رود زیـرا دانشـگاهها بـر اسـاس نتـایج نهـایی کارنامـه               جهت

 تصـمیم   خصـوص  رشته های مورد دلخواه دانشجویان در ایـن          برایداوطلبان ورود به دانشگاه و وجود فضای خالی         

برخی از رشته های تحصـیلی دانشـگاهی دربـاره شـمار            گردید،  که قبالً نیز بدان اشاره      گونه  همان  .گیری می نمایند  

الزم بـه یـاد آوری      .می باشـند  برخوردار خاص خود    هایمحدودیتازمتقاضیان تحصیل در آن رشته و الزامات پذیرشی         

 )IB( آموزان خود در سال آخر متوسطه دیپلم بین المللی           است که شماری از مدارس متوسطه کشور استرالیا به دانش         

برخـوردار نمـی    کشـور اسـترالیا     از اقامـت دائـم      ین نوع دیپلم مختص دانـش آمـوزانی اسـت کـه             ا .اعطاء می نمایند  

کلیـه   در مجـوز تحصـیل   از )IB( دیپلم بین المللی متوسـطه    برخورداری از   این قبیل دانش آموزان با        باشند،از این روی  

 .ز آموزشی جهان بهره مند می گردندمراک
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 متوسطهمقدماتی  مقطع آموزش

 ساختار آموزشی

 سـالگی بـه     17 آغاز شده و تـا سـن       سالگی12 است که از سن    سال6 تا   5 آموزش مقدماتی متوسطه  طول دوره   

) ی  دولتی یـا خصوصـ    متوسطه   نیز در ایالتهای مختلف و در مدارس          دانش آموزان   به ین نسبت معلم  .طول می انجامد  

 .است3/13 تا 11متوسطه ین به معلمدانش آموزاننسبت کلی می توان گفت که اما به طورمتفاوت است 

 

  تحصیلیسال یتعدادکل ثبت نام میتعداد دختران ثبت نا ن یتعداد کل معلم ن زنیتعداد معلم

51743 103298 635691 1278163 1990 

52710 104110 639470 1294596 1992 

52881 103385 634060 1282409 1993 

- - 974142 2003504 1994 

- - 1060334 2182085 1995 

- - 1109727 2280274 1996 
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 1996کشورهای جهان طی سال  آموزش تکمیلی متوسطه جایگاه     

 کشورProfile رتبه

  آمریکاایاالت متحده 7/85 1

 جمهوری چک 4/84 2

 روژن 6/81 3

 آلمان 5/81 4

 سوئیس 2/80 5

 کانادا 4/76 6

 انگلستان 3/76 7

 سوئد 2/74 8

 لهستان 7/73 9

 ریشتا 3/71 10

 فنالند 8/66 11

 دانمارک 1/66 12

 مجارستان 2/63 13

 هلند 5/62 14

 کره 1/61 15

 فرانسه 2/60 16

 نیوزیلند 2/60 17

 استرالیا 0/57 18

 بلژیک 5/53 19

 ایرلند 2/50 20

 یونان 2/44 21

 ایتالیا 2/38 22

 اسپانیا 2/30 23
 لوکزامبورگ 3/29 24
 پرتغال 4/20 25
 ترکیه 0/17 26
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  ارزشیابی تحصیلی 

 از به پایان رسانیدن موفقیت آمیز دوره تحصیلی         پس )VCE(و  ) HSC(درمقطع متوسطه گواهینامه های تحصیلی    

از درکشور استرالیا ایاالت و مناطق مختلـف کشـور     .گردد اعطاء می    ان دانش آموز  سال یازدهم و یا دوازدهم به     طی  

ین رابطه در مقطع متوسطه باالترین نمره یا رتبه بـا حـرف   ر ا د.برخوردار می باشند  نظام ارزشیابی مخصوص به خود      

 . نمایش داده می گردد)E( و پایین ترین نمره یا رتبه با حرف التین )A(التین 

 رسای مدجدول زمان

 جدول زمانی مدارس کشور اسـترالیا بـرای آغـاز و پایـان سـال تحصـیلی از ایـالتی بـه ایالـت دیگـر متفـاوت                            

 بعداز ظهر در مدرسه حضور      3صبح تا 9ساعت  تثنای روزهای تعطیل رسمی هفته از     دانش آموزان هر روز به اس     .است

 مختلف کشور استرالیا  و تعطـیالت رسـمی           ترمهای تحصیلی مدارس ایاالت     ذیل جداول مشروح در  .بهم می رسانند  

 :را نشان می دهند 

 ملبورن

   میالدی2002سا ل   میالدی2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(ترم   آوریل12 فوریه تا 4  آوریل11 فوریه تا 3  آوریل8 ژانویه تا 30
 )2(ترم   جوالی5 آوریل تا 29  جوالی4 آوریل تا 28  جوالی2 آوریل تا 27
 )3(ترم  رسپتامب27 جوالی تا 22 سپتامبر29جوالی تا21 سپتامبر24ا توالی ج29
 )4(ترم  دسامبر2اکتبرتا8  دسامبر18 اکتبر تا 13  دسامبر17 اکتبر تا 11
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 ایالت ویکتوریا

   میالدی2002سا ل   میالدی2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(ترم   مارس28ژانویه تا  30   آوریل11  ژانویه تا 29   آوریل2 ژانویه تا 28
 )2(ترم   ژوئن28 آوریل تا 15  ژوئن27 آوریل تا  28  ژوئن25  آوریل تا 19
 )3(ترم   سپتامبر20جوالی تا15  سپتامبر19جوالی تا14 سپتامبر17جوالی تا 12
 )4(ترم   دسامبر20  اکتبرتا17  دسامبر19  اکتبر تا 16  دسامبر17  اکتبر تا 14

 الیای غربیایالت استر

   میالدی2002سا ل   میالدی2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(ترم   آوریل19 فوریه تا 4  آوریل17 فوریه تا 3   آوریل8 فوریه تا 2
 )2(ترم   جوالی5 مه  تا 6  جوالی4 مه  تا 5  جوالی9 آوریل تا 27
 )3(ترم  برسپتام27جوالی تا 22 سپتامبر26 جوالی تا21   اکتبر11 جوالی تا 26
 )4(ترم   دسامبر19  اکتبرتا 14  دسامبر18 اکتبر تا 13  دسامبر16 اکتبر تا 18

 ایالت نیوساوت ولز

   میالدی2002سا ل   میالدی2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(ترم   آوریل19 ژانویه تا 29  آوریل11 ژانویه تا 29   آوریل8  ژانویه تا 27
 )2(ترم   جوالی5 آوریل تا 29  جوالی4 آوریل تا  28  جوالی2 آوریل تا 27
 )3(ترم  سپتامبر27جوالی تا 22 سپتامبر26 جوالی تا21  سپتامبر24جوالی تا19
 )4(ترم   دسامبر20 اکتبرتا 14  دسامبر19 اکتبر تا 13  دسامبر21 اکتبر تا 11

 (QUEENS LAND) ایالت کویینز لند 

   میالدی2002سا ل  ی میالد2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(ترم   مارس28 ژانویه تا 29  آوریل17 ژانویه تا 28   آوریل8 ژانویه تا 27
 )2(ترم   ژوئن21 آوریل تا 29  ژوئن27  آوریل تا  29   ژوئن25 آوریل تا 18
 )3(ترم   سپتامبر20 جوالی تا 9  سپتامبر19جوالی تا15 سپتامبر17جوالی تا12
 )4(ترم   دسامبر13 اکتبرتا  17  دسامبر12اکتبر تا  16 مبر دسا10اکتبر تا 14
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 (TASMANIA) ایالت تاسمانیا 

   میالدی2002 سا ل   میالدی2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(ترم   مه 31 فوریه تا 14  مه 30 فوریه تا 13  مه 28فوریه تا 12
 )2(ترم   سپتامبر6  ژوئن تا17  سپتامبر5 ژوئن تا 16  سپتامبر3 ژوئن تا 14
 )3(ترم  دسامبر19سپتامبرتا 23 دسامبر18 سپتامبرتا22 دسامبر1 سپتامبر تا 20

 (SOUTH   AUSTRALIA) ایالت استرلیا جنوبی  

   میالدی2002سا ل   میالدی2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(رم ت  آوریل12 ژانویه تا 29  آوریل11  ژانویه تا 28   آوریل8  ژانویه تا 27
 )2(ترم   جوالی5 آوریل تا 29  جوالی4  آوریل تا  28  جوالی2 آوریل تا 26
 )3(ترم  سپتامبر27 جوالی تا22 سپتامبر26جوالی تا 21  سپتامبر24جوالی تا19
 )4(ترم   دسامبر13اکتبرتا  14  دسامبر12 اکتبر تا  13  دسامبر10 اکتبر تا 11

  )NORTHERN TERRITORY(  یشمالقلمروهای 

   میالدی2002سا ل   میالدی2003سا ل   میالدی2004سا ل

 )1(ترم   آوریل5 ژانویه تا 29  آوریل4  ژانویه تا 27 آوریل2  ژانویه تا 27
 )2(ترم   ژوئن21 آوریل تا 15  ژوئن20 آوریل تا 14 ژوئن18 آوریل تا 13
 )3(ترم  پتامبرس27جوالی تا 22 سپتامبر26جوالی تا 21 سپتامبر24جوالی تا19

 )4(ترم   دسامبر13 اکتبرتا  7 دسامبر12 اکتبر تا  6 دسامبر10 اکتبر تا 4

 آموزش پیش دانشگاهی

 ساختار آموزشی

دانشجویان برون مرزی و بین المللی،دانش و مهارت هـای الزم را بـرای           ویزه  تحصیالت پیش دانشگاهی    دوره  

تحصـیالت پـیش    .سطح آموزش دراسترالیا ارائه میدهـد     ه  ورخود ب انتقال مناسب دانسته های خود ازسطح آموزش کش       
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مرسـوم اسـت کـه دانشـگاهها، تحصـیالت پـیش            .دانشگاهی به رشته هایی ازقبیل تجـارت و علـوم تقسـیم میشـوند             

 .دانشگاهی رابرای دانشجویان به عنوان ثبت نام مشروط دردوره های کارشناسی ارائه میدهند

 سال تحصیلی 

البتـه یـک فرصـت تـنفس        . دسامبر میباشـد  ماه  ال تحصیلی در استرالیا ماه فوریه و انتهای آن در           آغاز س           

زمانبندی دوره های آموزش زبان متغیـر بـوده و          .میان سال برای دانشگاه ها و دوره های پیش دانشگاهی وجود دارد           

 آغاز سال تحصـیلی در نـیم کـره شـمالی            سال تحصیلی در استرالیا در ماه فوریه آغاز شده و با          . اغلب ماهانه میباشند  

 نسـبت بـه تقویـت زبـان          خـارجی  ماهه موجود زمان مناسبی اسـت تـا دانشـجویان         7-6تفاوت.زمین متفاوت میباشد  

 . و آغاز سال بعد در استرالیا بپردازندکشور متبوعانگلیسی خود در فرصت موجود بین پایان سال تحصیلی در 

 امکانات آموزشی

 دارسسرویس حمل و نقل م

در کشور استرالیا دانش آموزان از طرق مختلـف اعـم از پیـاده ، دوچرخـه سـواری ، ماشـین شخصـی و یـا بـا                             

بیشـتر مـدارس خصوصـی از اتوبوسـهای اجـاره ای بـرای       .سرویس مدرسه در کالسهای درس خود حضور می بابند        

 چنانچه تعداد دانش آموزان خـارج از  مدارس دولتی نیز. سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان خود استفاده می نمایند        

 .محدوده آنها زیاد باشد از اتوبوسهای ویژه مدرسه استفاده می نمایند 
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 تغذیه دانش آموزان

مدارس دولتی به دانش آموزان خود تغذیه یا ناهاری نمی دهند و دانش آموزان معموالً مجبور هستند تغذیه خود 

 مدارس بوفه هایی وجود دارد که با اخذ بها به دانش آموزان ومواد خوراکی البته در. را از منزل به مدرسه بیاورند 

 .عرضه می نمایند

 ارایه کمک به والدین دانش آموزان

در راسـتای همـین   . زش به دانش آموزان ایـن کشـور اسـت     کشور استرالیا ارایه بهترین آمو هدف نظام آموزش  

 : کمکهای زیر را پیش بینی نموده است هدف ، نظام آموزشی کشور برای والدین دانش آموزان

  مهد کودک در مراقبت از کودک -1

  کمک مالی -2

  ارایه کمک به دانش آموزان معلول -3

  کمک درسی -4

 بورسیه تحصیلی 

برخی ازمدارس خصوصی و بیشتر مدارس کاتولیک هر ساله به تعدادی از دانش آموزان خود بورسـیه تحصـیلی                   

ین خاطر دانش آموزان برای دستیابی به بورسیه تحصیلی مجبـور هسـتند در امتحانـات بسـیار                  به هم .اعطا، می نمایند  

 هرکدام راز آنها که موفق شده و حد نصاب الزم هیءت ممتحنه را به دست آورید از              .جدی و سخت شرکت نمایند    

رداخـت شـهریه هـای      در حال حاضر این قبیل بورسه ها بیشـتر بـرای پ           .طرف هیأت امنای مدرسه بورسیه می گردد        
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تحصیلی به دانش آموزان موفق اعطاء می گردد ولی بعضی اوقات ممکن است مدرسـه ای دانـش آمـوز خـورد را بـه                         

  .دالیل دیگر بورسیه نماید

 ارایه کمک به دانش آموزان معلول

ای ایـن قبیـل تأسیسـات بـر       .امکانات آموزشی ویژه شامل مدارس استثنایی و واحدهای آموزشی ویـژه هسـتند              

دانش آموزانی طراحی شده اند که قادر به تحصیل در مدارس عادی نیستند و عالوه بر نیاز به امکانات آموزشی ویـژه           

 .به کمک یک معلم کمکی نیز احتیاج دارند

 آموزش عالی 

   ساختار آموزشی

 اهی و فنـی    اعم از آموزش دانشـگ     تکمیلی دوره های آموزش     یاصطالح آموزش عالی به تمام    کشور استرالیا، در

 کـه توسـط     مـی باشـند    مؤسسات آمـوزش عـالی مسـتقلی         ا،دانشگاههای کشور استرالی  .گرددو حرفه ای اطالق می      

دانشـگاه سـیدنی    (شـهر بـزرگ کشـور     4در اسـترالیا    دانشگاههاینخستین  .گردیده اند ایاالت مختلف کشورتاسیس    

ــورن درســال  1850درســال   و دانشــگاه تاســمانیا درســال  1874، دانشــگاه آدالیــد درســال  1853،دانشــگاه ملب

از تأسیس فدراسیون استرالیا درسال     نیز پس   و دانشگاه استرالیای جنوبی      ینرلندئدانشگاه کو .،احداث گردیدند 1890

در فاصله جنگهای جهانی اول و دوم پـا بـه عرصـه     نیز  دیگرکالجها ودانشگاههای کشور    .، احداث گردیدند  1901

، دولـت مشـترک     1988در سـال    .یـد تأسـیس گرد  1987ی استرالیا درسـال     دانشگاه خصوص نخستین  .وجود نهادند 

محـل   گردید تا نظام آموزش عالی کشور ـ کـه از   سبب اصالحات اساسی دربخش آموزش ،اتخاذ سیاستالمنافع با 
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ل در حـــــا .گردد ـ برای تأمین نیازهای رو به رشد بخش اقتصاد از نو بازسازی  اعتبار می گرددبودجه دولتی تأمین 

از میـان   به صـورت رسـمی      ) CAE(میان دانشگاهها و کالجهای آموزش عالی       پیشین  حــاضر تقسیم بندی دو به دو       

اعتبـار   آموزش و امور جوانـان تـأمین         ،که اساساً توسط دپارتمان اشتغال    -) UNS(  وسیستم ملی متحد الشکل      رفته

کـالج دولتـی   ) 7(دانشـگاه ،  ) 38(یا درکشـور اسـترال  در حـال حاضر،  .گردیـده اسـت  ـ جـایگزین آن  مـی گـردد    

ی تعـداد زیـادی مؤسسـات آمـوزش عـالی خصوصـ           عالوه بر این،  .می باشند دانشگاه آزاد مشغول فعالیت آموزشی      1و

دارند که بـه عالقمنـدان در زمینـه     فعالیت   کالجهای پلی تکنیک و مؤسسات آموزش عالی فنی و حرفه ای             مشتمل بر 

 .نمایندی الزم را ارایه می های مختلف فنی و حرفه ای آموزشها
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 1996کشورهای جهان طی سال عالیجایگاه آموزش   

 کشورProfile رتبه

 ایاالت متحده 8/25 1

 هلند  5/22 2

 کره 0/19 3

 کانادا 3/17 4

 نروژ 6/15 5

 دانمارک 3/15 6

 استرالیا 8/14 7

 مجارستان 4/13 8

 سوئد 4/13 9

 آلمان 1/13 10

 یااسپان 8/12 11

 انگلستان 8/12 12

 یونان 0/12 13

 فنالند 9/11 14

 لوکزامبورگ 4/11 15

 نیوزیلند 3/11 16

 ایرلند 7/10 17

 بلژیک 7/10 18

 جمهوری چک 4/10 19

 لهستان 9/9 20

 فرانسه 7/9 21

 سوئیس 5/9 22

 ایتالیا 1/8 23
 پرتغال 5/7 24
 ترکیه 3/6 25
 ریشتا 1/6 26
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 سال تحصیلی 

ترم اول در نیمۀ ماه فوریه آغـاز        . ی استرالیا تا اندازه ای با سال ایاالت متحدۀ آمریکا متفاوت است             سال آموزش 

. دومین ترم در نیمۀ ماه جوالی آغاز و در پایان ماه نوامبر بـه اتمـام مـی رسـد     . به اتمام می رسد   و در پایان ماه جون    

 .   دارای سه ترم تحصیلی است که در ماههای ژانویه ، می و سپتامبر است Bondگاه دانش

متحدۀ آمریکا تداخل داشته خطوط زمانی برای آموزش در استرالیا نباید با دوره های معمولی آموزش در ایاالت 

 . به طول می انجامدفوریه 28دسامبر تا 1  نیز ازتعطیالت دراز مدت .باشد

  یشززبان آمو  

 .استانگلیسی زبان استرالیا  عالی زبان آموزش مؤسسات آموزش

 مقاطع آموزشی

 کارشناسی مقطع 

 بیشـتر   .گواهینامه آموزش متوسـطه الزامـی اسـت       برخورداری از  ورود به دوره های تحصیلی کارشناسی        جهت

های دانشگاهی نظیـر    طول دوره تحصیلی برخی از رشته       ..منتهی می گردد  رشته های دانشگاهی به دوره کارشناسی       

ســال ، دندانپزشــکی ، دامپزشــکی و 4ســال ،رشــته هــای مهندســی و آمــوزش 3هنرهــای زیبــا ، علــوم و بازرگــانی

دانشـکده هـای علـوم و هنرهـای زیبـا در رشـته هـای                .سال به طول می انجامـد     6سال و پزشکی و جراحی    5معماری

 .سال برگزار می نمایند4طیسی افتخاری را سال و درجه کارشنا3طیدوره کارشناسی عمومی را ،تحصیلی مربوطه 
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 شد رکارشناسی ا مقطع 

 . حضـور مـی یابنـد   ا دو سـاله کارشناسـی ارشـد   تـ صیالن دوره های کارشناسی در دوره هـای یـک     حفارع الت 

در ازای انجام یک فعالیت تحقیقاتی در رشته تحصیلی مربوطه و ارایـه یـک تـز     ) .M. A( مدرک کارشناسی ارشد 

کـار  بـه پـرداختن بـه        موظـف    یاندر رشته های پزشکی و مهندسی ،دانشـجو       . اعطاء  می گردد    ان داوطلب هبتحقیقاتی  

 .می باشند از دریافت مدرک دوره ، پیشعملی 

 یدکترمقطع 

  .برگزار می نمایندی بیشتر دانشگاههای کشور استرالیا در رشته های علوم انسانی و پزشکی دوره دکتر

هیئت نزد  در پایان دوره عالوه بر ارایه آن یان ملزم به دفاع ازتز تحقیقاتیو دانشجریمدرک دکتجهت اخذ 

 .می باشندارزشیابی 

    تحصیلی مدارک

1- Associated Diplomaدوره  پوشـش   تحـت   گردد کـه   می  با کار ارائه  همراه  تحصیل  از دو سال  پس  که   

 . است) TAFE(   ای  حرفه های

2- Diploma نیـز     دوره   گـردد ایـن      مـی    با کـار ارائـه       همراه  ه   متوسط   بعد از دیپلم     تحصیل   سال   سه  از   پس  که 

 . باشد  می)TAFE(   ای  حرفه  های  دوره  پوشش تحت

3- Bachelor ه متوسط  بعد ازدیپلم یل تحص  و معموال چهار سال  سال  سه حداقل  .  

4- Post Graduate Certoficate (PGC) است  ازکارشناسیپس) سیمستر(   ترم یک  .  

5- Post Graduate Diploma (PGD) است  از کارشناسیپس) سیمستر ( دو ترم   . 
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6- Bachelor Honours Degreeباشد دانـش   می ه  متوسط  بعد از دیپلم  تحصیل سال5 تا   سال4   حداقل   

 .  نمایند شروع راPh.D   دورهتوانند می Master  ع  مقط  گذراندن  بدون  دوره  این اموختگان

7- Master دوره  نمـرات   بـه   بـا توجـه    گیرد بلکـه   نمی   صورت   امتحانی   دوره   این   ورود به   برای   Bachelor  و

.  دارد Bachelor   دوره   مـدت   ول   ط   بـه    بستگی   دوره   این   مدت  ول  ط.  گردد   صادر می    شده   ارائه  معرفهای

   وقت   تمام   تحصیل  سال2 و Bachelor   چهار ساله    بعد از دوره     وقت   تمام   تحصیل   سال   یک   که  بدینصورت

   سـال    تا سـه   Master  دوره)  شیالت( ها     از رشته    در بعضی    باشد البته   می Bachelor   ساله   سه  بعد از دوره  

 .  انجامد   می ول  بط هم

8- Ph.D .از رشـته     در یکـی     جدیـدی    موضـوع    تحقیـق    این  ی   ط  است   و الزم    بوده   معموال با تحقیق     دوره  این   

   می   درس   بصورت  کهQualyfing   دوره   یک   از دانشگاهها گذراندن     در بعضی   البته.  گردد   ارائه   علوم  های

 . گردد غاز میآ باشد   می  سال  سه  حداقل  تحقیق  دوره  و سپس  است  الزامیی دکتر  دوره  شروع باشد برای

    تحصیلی  مدارک ارزشیابی

 .گردد   می  ارزشیابی  کاردانیه متوسط  از دیپلمپس Diploma   مدارک-1

  .گردد   می  ارزشیابی کارشناسیه  متوسط  از دیپلمپس Bachelor   مدارک-2

پـس   Certificate Post Graduate (PGC)  وPost Graduate Diploma (PGD(   مـدارک -3

 .ت عنوان کارشناسی ارشد ارزشیابی می گرددمقطع کارشناسی تحاز

 .  گردد  می  ارشد ارزشیابی  کارشناسی ، بعنوان  کارشناسی  داشتن  با شرطMaster   مدارک-4

 . گردد  می  دکترا ارزشیابی  ارشد ، بعنوان  کارشناسی  داشتن  با شرط.Ph.D   مدارک-5
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 از    و پـس   )Master( ارشـد    کارشناسـی   ع  ر مقـط   د   تحصـیل   بـدون ی   دکتـر    مـدرک   در صـورتیکه  :   تبصره

  اتمـام  از   پـس    تحصیالت   این   جمله  امه ارزشن  ذیلباشد در   اخذ شده ) Bachelor(  کارشناسی   مدرک  دریافت

 .  گردد  قید می  است  شده  انجام  کارشناسی دوره

 .  باشند  می  ارزشیابی ا غیر قابلکالجهو) Private(   خصوصی  عالی موزشآ از مراکز  اخذ شده  مدارک  کلیه-6

 پلی تکنیک و فنی و حرفه ایمراکز   بهورودمدارک مورد نیاز جهت 

  تحصیلتقاضانامه تا سال دهماتمام  •

  500 – 550 یا نمرات تافل حداقل 5 – 6 بین IELTSنمرات برخورداری از •

  2 باالتر از GPAمیانگین برخورداری از •

 کارشناسیمقطع   بهورودمدارک مورد نیاز جهت 

 تحصیل تقاضانامه تا سال دوازدهم اتمام  •

  550 یا نمرات تافل حداقل 6 – 5/6 بین IELTSنمرات  برخورداری از •

  2 حداقل GPAمیانگین برخورداری از  •

 مدارک مورد نیاز جهت احراز مقام استادی

 از یک دانشگاه معتبری فارغ التحصیل 

  575-600 یا نمرات تافل حداقل 5/6 – 7بین  IELTSنمرات برخورداری از 

 5/2 حداقل GPAمیانگین برخورداری از

 تخصصیتجارب کاری مرتبط به درس برخورداری از 
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 دانشگاهها

 . یک بخش آموزش عالی استرالیا ، مشتمل بر دانشگاهها و موسسات غیر دانشگاهی است

دانشـگاهها ، مسـئولیت    ون تأسـیس قان.مؤسسات آموزش عالی خود اعتباری و خودگردان هستند       دانشگاهها ، 

نطقـه  ملـت  و کـه در قبـال د  نمایدرا به حکومت و مدیریت در هیئت حاکمه به شکل شورا یا مجلس سنا محول می            

د کـه متشـکل از   نـ داربرخور عضـو  25 تا   18حدود  از  معموالً هیئتهای حاکمه    . فدرال پاسخگو است  یا  ایالتی  ،  ای  

 نماینده معاون رئیس دانشگاه و کرسی هیئـت آکـادمی ـ    ،اون رئیس دانشگاههیئت علمی ارشد ـ مع ،گاه شرئیس دان

ضمناً ایـن قـانون شـرایط را        .ن دولتی و نمایندگان دانش آموزی و کارمندی است        یوهمچنین اعضای خارجی، منتخب   

سـات  دانشـگاهها اسـترالیا مؤس  .برای انتصاب معاون رئیس دانشگاه به عنوان رئـیس اجرایـی اصـلی فـراهم مـی آورد          

 این دانشگاهها به شکل چشمگیری از لحاظ اندازه         .نمایندکه طیف وسیعی از برنامه ها را ارائه می          می باشند جامعی  

 .برخوردارنـد دانشـجو   2000حـدود   نیز از    وکوچکترین آنها    40000حدود  از  که بزرگترین آنها    می باشند متفاوت  

از دانشگاهها درشهرهای اصلی واقع شده اند امـا تعـداد     تعداد زیادی   . دانشجو دارد  20000تا  10000اکثر آنها بین    

دانشـگاههای بزرگتـر معمـوالً دارای چنـد فضـای بـاز       . قابل مالحظه ای هم در مراکز محلی کوچکتر قـرار دارنـد            

ها بر مبنای دانشکده ها یا مدارس تشکیل مـی شـوند امـا ممکـن اسـت تعـدادی مرکـز یـا          بیشتر دانشگاهه.هستند 

جهای مسکونی دارند که هیچ مسئولیتی بـرای        لبسیاری از دانشگاهها کا   .و یا  ویژه نیز داشته باشند      مؤسسۀ تحقیقی   

برنامه ها و درجات ارائه شـده ازسـوی         .تدریس ندارند اما ممکن است زمینۀ تدریس خصوصی بیشتری را فراهم کند           

ثل هنر ، بازرگـانی ، مهمانـداری        ممؤسسات غیر دانشگاهی اغلب یک مرکز کاربردی داشته و اکثراً در زمین هایی              
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مؤسسات غیر دانشگاهی خود اعتباری هستند اما اکثر آنها         تعدد کمی از  .  آموزش معلمی هستند   دین و خداشناسی و   ،

امتیازات و برنامه های آموزشی عالی آنهـا از سـوی           .موسساتی که خود اعتباری نیستند    در مورد   . اینچنین نمی باشند    

بـه چنـین روشـی معمـوالً        . عالی منطقه ای یا ایالتی مربوط به رسمیت شـناخته مـی شـوند                قدرتهای اعتباری آموزش  

امتیازات و برنامه های آموزش عالی که با ایـن روش ، رسـمیت مـی بابنـد بایـد در              .رسمیت دادن خارجی می گویند    

حالـت ملـی    ی،لعا شمـوز ه اند چون این مسأله در بخـش آ        ایالت یا منطقه ای رسمیت پیدا کنند که در آنجا ارائه شد           

مؤسسات غیر خود اعتباری تعهد می گردد ممکن است در ارتباط با دانشـگاه              در برخی موارد امتیازاتی که در     .ندارد

 .ارائه شوند

 ثبـت   کارشناسی و کارشناسـی ارشـد        ی دانش آموز در دوره های آموزش عال       686200، تعدد   1999درسال  

مؤسسـات آمـوزش عـالی    . برگـزار مـی شـد   Publicly Funded)(عمومیکه دردانشگاههایی با هزینۀ نمودند نام 

  سـال  دانـش آمـوز خـارجی در   84100 ن آنـا میاناسترالیا تعداد زیادی از دانشجویان خارجی را جذب کردند که از   

دانشـگاهها بـه دو صـورت تحقیقـاتی و     .دانشگاه وجـود دارد ) 42(درکشور استرالیا تعداد . ثبت نام نمودند  1999

بـه  ی در این مؤسسات رشته های تحصیلی مختلف و متنـوعی از کـاردانی تـا دوره دکتـر          . می نمایند  فعالیتآموزشی  

بوده و هـر دانشـکده      بسیاری از دانشگاههای این کشور دارای ساختار چند دانشکده ای           .گرددعالقمندان ارایه می    

 آموزشـی، دانشـکاههای ایـن       کیفیت ، استاندارد و تنـوع     . علوم انسانی دانشجو می پذیرد     نظیردر زمینه خاص علمی     

توانند شهریه تحصیلی هر سـال را       یدانشجویان در این کشور م    . ردزمره بهترین دانشکاههای جهان قرارد دا     کشور در 

ــا از وامهــای دانشــج  ــه آمــوزش عــالی  یکجــا پرداخــت نمــوده و ی ــه کمــک هزین اســتفاده   )HECS( ویی موســوم ب

 تنظیم  به نحوی  استفاده نماید بایستی دوره تحصیالت دانشگاهی خود را           )HECS( سیستم  زچنانچه دانشجو ا  .نمایند
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یان دانشـجو الزم به یاد آوری است که این وام بـه           . نماید تا در حین تحصیل وام دریافتی را تا آخر دوره تسویه نماید            

بیشتر مؤسسات آموزش عالی بر اساس سـرمایه گـذاری دولتـی پایـه ریـزی                 .دوره های تحصیلی تعلق می گیرد     کلیه  

در این زمینه استرالیا بـه  . میلیون دالر است40000، تقریباً سال برای دولت 4اند که هزینۀ این مؤسسات در هر شده  

، 1943استرالیا به طور متوسط  ؛ به عنوان مثال سالیانه دولت   عنوان مقام دوم در دنیا بعد از کشور آمریکا قرار دارد          

ا ، آمـوزش در اسـترالیا   میلیون دالر آمریکا برای دانشجویان سال سوم هزینه می کند ـ اگر چه بـر خـالف آمریکـ    10

 .ارزان است

 انتخاب دانشگاه 

ی د متفـاوتی آموزشـگاه عـال      تواند خیلی مشکل باشد زیرا بیشتر شـهرهای مهـم دارای تعـدا            انتخاب دانشگاه می  

کسب شهرت و اعتبار آموزشـی بـاال در یـک رشـتۀ خـاص تحیقـاتی دارنـد ؛ مـثالً                هستند و اکثر دانشگاهها سعی بر     

دانشگاه آدالید بخاطر داشتن گروه آموزشی درجۀ اول ادبیـات انگلیسـی دارای شـهرت اسـت در حـالی کـه اعتبـار                        

امکان تماس با هر کدام از موسسات و تهیـۀ اطالعـات   .  فیزیک است دانشگاه وسترن استرالیا بخاطر گروه آموزشی  

 Good Universities  یـک کتـاب راهنمـا بـه نـام      Australian Outlookالزم از آنها وجود دارد ؛ مـثالً نشـریۀ   

Guide                  در این کتاب راهنمـا ،      .منتشر می کند که در کسب اطالعات مفید در این زمینه به شما کمک خواهد کرد

 از دانشگاهها اطالعات مختصری موجـود اسـت ؛ نـام رشـته         یک دانشگاه استرالیا آمده است و دربارۀ هر       51سامی  ا

  این دانشگاهها ، قابلیت پـذیرش ،فرمـت هـای آموزشـی ،    های ارائه شده در این دانشگاهها ، دشواریهای ورود به

کیفیت کتابخانه ،   ها ، چشم اندازهای اشتغال،    هریه  درجه بندی ش  کارمند به دانشجو ،آمار تحقیقات،فراوانی،    نسبت  

 .نمرۀ مورد نیاز برای هر رشته تحصیلی و روش های ورود به دانشگاه برگزیدۀ استرالیا ارائه می گردد
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. داده شده است نشان ییشرکت مهم استرالیا150 براساس بررسی استرالیادانشگاه برگزیده 11ذیلدر

دانشگاه را برتر 11لتحصیالنی که استخدام شده اند ی کیفیت کار فارغ این شرکتها از طریق بررسست که اگفتنی

 .اعالم کرده اند 

 )ملبورن(دانشگاه موناش  . 1

 دانشگاه ملبورن  . 2

 دانشگاه سیدنی  . 3

 )سیدنی ( دانشگاه نیوساوت ولز  . 4

 )سیدنی ( دانشگاه ماکوریا  . 5

 )کانبرا( دانشگاه ملی استرالیا  . 6

 )برسیبان ( اه کوئینزلند دانشگ . 7

 دانشگاه تکنولوژی سیدنی  . 8

 مؤسسۀ سلطنتی تکنولوژی ملبورن  . 9

 دانشگاه تکنولوژی سوینبورن  . 10

 دانشگاه وسترن استرالیا  . 11

 از پس کشور استرالیا را در زمینۀ پذیرش دانشجو ،(OECD)سازمان همکاری های اقتصادی و توسعۀ 

 از کانادا ، نروژ و آمریکا قرار پس قرار داده است ؛ این کشور از لحاظ تعداد فارغ التحصیالن، فنالند و ژاپنآمریکا

 .دارد 
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 پذیرش تحصیلی

 در   محاسبه  روش  گردد که  می  محاسبه)TES(   عالی موزشآ   ورود به  گواهی  نمرات  بر اساس  دانشگاه  ورود به شرط

دانشگاهها در .  نمود  استفادهTES از   توان  ها نیز می  دیگر ایالت  دانشگاههای  ورود به  برای  است  متفاوت هر ایالت

 ها   از دانشگاهها وکالج  تعدادی1988  درسال. نمایند  را راسا صادر می  دانشگاهی  هستند و مدارک استرالیا مستقل

 بر   را بالغUnified National System (UNS) دانشگاهها   واحد ملی  برسیستم  مبنی  فعلی  شدند و تشکل  ادغام در هم

 توانند   هستند و می  استرالیا پراکنده  کالجها در تمام این.  باشند  می49تعداد کالجها نیز .  بوجود اوردند دانشگاه39

 واحد  ام ظن1990  درسال.  نمایند ارائه)   لیسانس فوق( ارشد   کارشناسی ح  تا سط  مدارکی  ایالتی  قوانین  به با توجه

   وزیران  شورای توسطRATE (Register of Australian Tertiary Education)   عنوان  در استرالیا تحت  اموزشی رزیابیا

 . گردید  استرالیامعرفی  مختلف  ایالتها و سرزمینهای اموزش

 Australian QualificationFramework (AQF(  عنـوان   تحـت   دیگـری   جـایگزین  ام نـظ 1995  درسـال 

   فـراهم    ارزیـابی    هـای   ام   نـظ    ایـن    معرفی  مبنای. گردد RATE   جایگزین 1999   سال   تا پایان    قرار است    شد که   معرفی

  سـن  (  اجبـاری    تحصیل   در استرالیا بعد از دوران       تحصیلی   مدارک   ارزشیابی   و فراگیر برای     ملی   چارچوب   یک  نمودن

متوسـطه تحـت عنـوان         دوره   پایـان   مـدرک از AQF   ارزشیابی  ام   نظ   به  با توجه . باشد  می)   دهم   و یا سال     سالگی  پانزده

جهـت  .  گـردد  مـی اطـالق  ) Senior Secondary Certificate of Educationمتوسـطه  ارشد مـوزش آ  گواهینامه

 وکسـب حـداقل     آمـوزش متوسـطه   ) 1(گواهینامه درجه برخورداری از دوره های تحصیلی دانشگاهی ،    کلیه  ورود به   

پـذیرش درایـن   جهـت  الزم به یـاد آوری اسـت کـه       . آموزشی الزامی است   اتشرایط ورودی براساس مقررات مؤسس    

لنـد  درایـاالت نیوسـاوت ولز،کوینز    .گـردد  اسـتفاده مـی      )UIA( قبیل دوره ها ازشاخص پذیرش دانشگاهی موسوم به       
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انشگاهی اقدام به پذیرش دانشجو برای دانشگاههای       ، ویکتوریا و استرالیای غربی،مراکز پذیرش د      ،استرالیای جنوبی 

از .عبارت دیگر هماهنگی این امـر بـه عهـده مراکـز پـذیرش دانشـگاهی اسـت            ه  ب. فوق می نمایند   ه ای  و منطق  لتیایا

دیگر الزامات پذیرش برای ورود به دوره های تحصیلی دانشگاهی می توان به مواردی چون مـدارک تحصـیلی                  جمله  

 کـه   الزم بـه ذکـر اسـت      .نمود پرسشنامه اشاره    تکمیلنجام مصاحبه ، شرکت درآزمون ورودی یا         ا ،پیش دانشگاهی 

 برخـی  رخصـوص ین قبیل مالک های پذیرش تنها د      گفتنی است که ا   . صورت می پذیرد   )UIA( با هماهنگی    عملاین  

در آموزش عالی از    پذیرش   در حالت کلی می توان اذعان نمود که       .یابدق می   اصدماز رشته های تحصیلی دانشگاهی      

تقاضـای  .اسـت 12فارغ التحصیالن دبیرستانها،طبیعتاً مبتنی بر تکمیل تحصیالت دوره کامل دبیرستان یعنی کـالس              

، زمون ورودی معموالً با نمره    آنتیجۀ  .یادی برای مکانها و سهمیه هایی که در اکثر برنامه ها کربرد دارند وجود دارد              

ــش آ    ــۀ دان ــه گان ــۀ ورودی س ــه و درج ــردد   رتب ــی گ ــین م ــوز مع ــوبی   .م ــذیرش درنیوولزجن ــۀ پ ــه گان ــز س ، مراک

نیـوولز جنـوبی   . سترالیای جنوبی ، ویکتوریا و استرالیای غربی پذیرش را برای آن ایالتها انجـام مـی دهنـد    ،لندزکویین

یرش دانشگاه تاسمانیا و دانشگاه منطقۀ شمال ، پذ.همچنین برای مؤسسات منطقۀ پایتخت استرالیا ، پذیرش می کند        

 .را خودشان انجام می دهند 

موزان می توانند نمره، رتبه آگانه بین ایاالت ومناطق متفاوت است اما دانش        3روش محاسبۀ نمره ،رتبه و درجه     

ایـن کـار    . و درجه شان را از ایالت یا منطقۀ بومی خودشان برای پذیرش در جاههای دیگر اسـترالیا اسـتفاده کننـد                      

ی موارد ، ورود فارغ التحصـیالن دبیرسـتان مبتنـی    رخدر ب.فزایده های متداول شده استبرای دانش آموزان به شکل    

 بر مصاحبه ، سابقۀ کار و یا عالقۀ مشخص شده یا استعداد برنامۀ تحصیلی است 

معمـوالً الزم اسـت چنـین       .دانش آموزان جوان مطـرح مـی کننـد        اکثر مؤسسات شرایط خاصی را برای پذیرش        

بیرستان تحصـیالت داشـته باشـند اماگـاهی در صـورتیکه            د12 کالس   تارش دربرنامه های نظم ،     باری پذی  داوطلبانی
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آزمون ورودی یا اسـتعداد مشـخص شـده    مینه ای که می خواهند تحصیل کنند،زدیگرمعیارها را مثل تجربۀ کاری در   

ی برای دیگر گروههـای     همچنین تمهیدات و طبقه بندیهای    .شوند بدون این شرط پذیرفته می     برای تحصیل داشته باشند   

بعضی دانشگاههایی که برنامه های آموزش از راه دور را اجـراء مـی کننـد                .شخص شده مثل مردم بومی وجود دارد      م

 .سیاستهای پذیرشی قابل انعطافی دارند 

 پذیرش دانشجویان خارجی   

لیا ویـزای   ورود بـه خـاک اسـترا    جهـت  کـه گـردد    دانشـجوی خـارجی اطـالق مـی          فردیور استرالیا به    شکدر

بـه طـور کلـی    .حضـور یابـد  دانشجویی دریافت نمـوده و بـه تبـع آن در یـک دوره تحصـیلی دانشـگاهی شـهریه دار                    

مـی  های الزم ورود بـه دوره هـای آمـوزش عـالی             صالحیتملزم به برخورداری از     کشور استرالیا   متقاضیان تحصیل در  

انت نامه مالی و گواهی صالحیت زبانی نیـز الزامـی         ضمعالوه برموارد فوق، ارایه گواهینامه سالمت جسمانی،      .باشند

به طور  . در حال حاضر دانشگاههای استرالیا ، دانشجویانی را از کشورهای آن سوی سواحل خود می پذیرد                  .است

 منطقۀ جنوب شرقی آسیا نسبت قابل مالحظه ای از دانشجویان اسـترالیا را تشـکیل مـی دهنـد و                     ندانشجویا. خاص  

 پزشکی و حقوق تمایل دارند ؛ نزدیک بـه صـد هـزار              ،قتصادا تحصیل در رشته های تجارت ،بارزگانی،      ها به بیشتر آن 

سـتانی تحصـیل مـی کننـد و یـا           سـطح دبیر  نیمـی از دایـن دانشـجویان در       .ی خارجی در استرالیا وجود دارد       دانشجو

جی  دانشـجویان خـار    بعضـی دیگـر از     شرکت می کنند،   (ELICOS)رشته های متمرکز زبان انگلیسی کوتاه مدت      در

ــد  ــه دانشــگاههای اســترالیا  ، ورود دانشــجویان خــارج1990 و 1991ازســالهای .دردانشــگاه تحصــیل میکنن ی ب

شـتوانه ـ دولتـی کـه      دانشجویان خارجی از امتیاز آموزشی پگفت که مورد شهریه بایددرصد داشته است،در50رشد

 توانند بهره بگیرند ـ میزان شهریۀ دریافتی دانشـگاه بسـتگی    مقیمان دائم استرالیا ارائه می گردد ، نمیبه شهروندان و

 حداقل شهریه ای را     دولت برای هر رشتۀ تحصیلی    .و میزان اعتبار دانشگاه دارد       به تعداد متقاضیان موقعیت مؤسسه      
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شته هـا بـه     شهریۀ ر .ند که غالباً این کار را می کنند       اما مؤسسات در نحوۀ مطالبۀ این شهریه آزاد هست        تعیین می کند،  

 دالر 7500 ـ   10000مثالً شهریۀ ساالنۀ رشته های هنر ممکـن اسـت بـین    ان زیادی با یکدیگر متفاوت است ؛میز

دالر 150000دالر،دندانپزشـکی از  11000 – 14500باشد در حالی که شهریۀ رشته های علوم ممکن است بـین             

ر دانشگاههای مسکن دانشجویی دارنـد کـه   اکث. دالر است26000 دالر تا 19000 دالر و پزشکی بین      23000تا  

شـجویان  های دانشـجویی بـا دان     است وعمومـاً حـق تقـدم اسـتفاده ازمسـکن          به زمین دانشگاه و محوطۀ کالج پیوسته        

تگی به نوع مسـکن و تهیـۀ        دالر باشد ؛ این هزینه بس     160 تا   150در هفته می تواند بین      هزینه مسکن   .خارجی است 

یـک  .ورود به دانشگاه ها بطـور جداگانـه توسـط مؤسسـاتی تعیـین و بررسـی میگردنـد                  مدارک الزم برای    .غذا دارد 

قـرار مـی     بررسـی    دانشجویان خـارجی را مـورد      دوره های آموزشی     کلیهمؤسسه ارزیابی استرالیایی موضوع وسطح      

 الزامـی دانشـگاهی بـه انضـمام نتـایج آنهـا           -مـدارک تأییـد شـده کلیـه واحـد هـای درسـی             این روی،تـدارک    از.دهد

از .الزامـی اسـت    یکسری از موضوعات درسی پیش نیاز        گذراندنی از دانشگاه های خاص،    رخهمچنین برای ب  .است

 از شـروع دوره     پـیش یش دانشگاهی   پ هسال1 دوره گذراندنسال میباشد، 12اکه تعداد سنوات تحصیلی دراسترالی    آنجا  

ــگاه   ــی دردانش ــت کارشناس ــی اس ــ   .الزام ــای مرب ــه ه ــا وبرنام ــیاری ازدوره ه ــه دربس  Masterof Businessوط ب

Administration (MBA(، دانشگاه ضـروری     ازورود به  پیشحداقل چندین سال تجربه حرفه ای وعملی        برخورداری از

  .است

داشته  ره اصلی به آن توجهورود به دوالیا میبایستی پیش ازاسترازجمله دیگرمسائل مهمی  که داوطلبان تحصیل در

 زبان انگلیسی، برطبق یکی ازسیستم توانایی دانشجویان در حوزهحداقل میزان .انگلیسی استباشند،تسلط به زبان 

 :ارزیابی می گردد  ذیلهای 
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6,0 =( International English Language Testing System) IELTS 

550 = (Test Of English as a Foriegn Language) TOFEL 

4,5 = (Test of Written English) TWE         

 جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای استرالیازبان حداقل نمره قابل قبول در آزمون           

No. University Writing Reading Listening Speaking Average 
1.UNSW 6 6 6 6 6 
2.Monash 6 6 6 6 6,5 
3.Melbourne 6 6 6 6 6 
4.New Castle 6 6 6 6 6,5 
5.Wollongong 6 5,5 5,5 5,5 6 
6.Adelaide 5,5 5,5 5,5 5,5 6 
7.QUT 6 6 6 6 6,5 
8.RMIT 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 
9.UNE 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 - 6 
10ANU 6 6 6 6 6,5 
11UQ 6 6 6 6 6 
12Sydney 6 6 6 6 6,5 – 7 
13Tasmania 6 6 6 6 6 
14WS 6 6 6 6 6 
15WA 6 6 6 6 6,5 
16SA 6 6 6 6 6 
17Curtin 6 6 6 6 6,5 
18Canberra 6 6 6 6 6 
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 مدارک علمی دانشگاهی  تأیید

 مـی   فعالیـت دانشگاههای کشور استرالیا از لحاظ مدیریت و برنامه ریزی تحصـیلی بـه صـورت مسـتقل                  کلیه  

عمـده  .مشـتمل مـی گـردد   ته  مسـتقل و وابسـ  اعم ازمؤسسات غیر دانشگاهی همچنین بر بخش آموزش عالی    .نمایند

 هنرهـای   نظیـر  در زمینـه هـایی       عمدتا مؤسسات آموزش عالی غیردانشگاهی کاربردی بوده و         ییمدارک علمی اعطا  

 و الهیـات و تربیـت معلـم دوره هـای آموزشـی              مذهبنمایشـنامه نویسـی ، مهمانـداری ،موسـیقی،        زیبا ،بازرگـانی ،   

که دوره های تحصیلی و مدارک علمی مؤسسـات آمـوزش عـالی    الزم به یاد آوری است .گرددکاربردی برگزار می  

 منطقه مربوطه مورد تأیید قـرار  یامستقل غیر دانشگاهی در کشور استرالیا توسط اداره ارزشیابی آموزش عالی ایالت      

 سپایـه ریـزی آژانـ    به    )MCEETYA( اخیراشورای وزارتخانه ای دپارتمان اشتغال ، آموزش و امور جوانان           .می گیرند 

کیفیـت  درخصـوص    اتی نموده است که وظیفـه آن نظـارت ، بـازبینی و ارایـه گزارشـ                 مبادرت مستقل ارزشیابی ملی  

 واحـد ارزشـیابی کیفـی دانشـگاههای         بـا عنـوان    یدیگر  آژانس این،عالوه بر   .آموزش عالی درکشور استراالیا است    

کیفی مؤسسـات آمـوزش عـالی مسـتقل و      است که وظیفه آن ارزشیابی  گردیده تأسیس   )AUQA(سترالیا موسوم  به     ا

متخصصـین  رزشـیابیهای مستمرتوسـط گروهـی از      ا.کشـور اسـت   اسرسردر  منطقـه ای    / واحدهای ارزشـیابی ایـالتی      

 گرفته بـه صـورت   انجامنتایج ممیزی های . صورت می پذیردنددانشگاهی که در این زمینه از تجربه کافی برخوردار        

 دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی کشـور از      این قبیل ممیزات،ر اساس گزارش در اختیار عموم قرار گرفته و ب   

 .می گردندلحاظ درجه بندی بین المللی ، طبقه بندی 
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 مدارک علمی خارجی  تأییددرخصوص موافقت نامه های چند جانبه بین المللی 

قه تأیید مدارک علمی آموزش عالی لیسبون ویژه کشورهای منط درخصوص 2000کنوانسیون سال  •

 اروپا 

 تأیید مطالعات و مدارک علمی آموزش عالی منطقه اروپا درخصوص 1986کنوانسیون سال  •

تأیید مطالعات و مدارک علمی آموزش عالی منطقه آسیا و درخصوص 1985کنوانسیون سال  •

 اقیانوس آرام 

  دانشجویی   نهادهای

 انجمن ها و اتحادیه های ملی دانشجویی

 رالیایی اتحادیه دانشجویان است-1

 )NUS( اتحادیه ملی دانشجویان استرالیا -2

 ارجیانجمنهای دانشجویان خ -3        

 چندین انجمن ویژه برای دانشجویان خارجی وجود دارد که غالباً این سازمانها ی استرالیاییدر دانشگاهها

 .اردوها ، عملکردهای اجتماعی ، سخنرانیها و مشاوره هایی ترتیب می دهند
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 تحصیلی ارزشیابی

 سیستم نمره دهی    

قیاسهای نمره دادن تا اندازه ای بین مؤسسات مختلف متفاوت است ، اما بطور معمولی شامل هفت مرحلۀ م

 . نمرۀ مردودی است 2 یا 1 نمره ای برای قبول شدن و 4 یا 3 بعنوان باالترین نمرۀ 7 تا 6مقیاس با 

 اسـترالیایی بـه مـوارد زیـر در     7رات را بـاز مقـایس مرحلـۀ         مثالی از اینکه چطور دانشگاه شما ممکن است نم        

 :ایاالت متحده تبدیل کند ارائه می کنیم 

 

  استرالیایدانشگاهسیستم  ایاالت متحدهی دانشگاهسیستم 
A +  7 =  ممتازامتیاز 

   A    6  = خوبامتیاز  

 B           5 = امتیاز متوسط 

C           4 = یقبول 

D   3 =  تبصرهقبولی با 

F   2 =  یمردود 

 

 سیستم ارزشیابی )AVCC(سای دانشگاههای کشور موسوم به ومیالدی، کمیته معاونین ر1988 در سال 

 : را برای دوره های تحصیلی مختلف دانشگاهی تصویب نمود ذیلمشروح در 

  )HD ( 80-100      باالترین نمره -1

 )P (         50-0          نمره قبولی-2

  )F (50کمتر از      پایین ترین نمره -3        
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 امکانات دانشجویی

      امکانات اقامتی

 : دالر شامل A 2000. 00 وعده غذا 2زندگی کردن با افراد خانواده همراه با 

• 150 – 120 A دالر در محوطۀ دانشگاه است . 

• 100 – 80 A دالر برای اجازۀ یک اتاق در هر طبقه است . 

سه ای که انتخاب می کنید یک دفتـر دار دارد کـه شـما و خـانواده تـان را در سـازگاریها راهنمـایی مـی                            مؤس

مؤسسات آموزشی اغلب دانش آموزان خارجی دارند جائیکه مردم اتاقها ، آپارتمانها و خانه هـا را بـرای اجـاره                     .کند

 خود تماس حاصل کنید و ببینید که به شما          شما می توانید با مؤسسۀ    .دادن یا برای زندگی مشارکتی آگهی می دهند         

 .اجازه بدهند جای موقتی برای ماندن پیدا کنید اگر آنها همخانۀ موقتی ترتیب خواهند داد 

Home Stay – Farm Stay – Full Board 

مؤسسات یک رکوردی از خانواده های ثبت نـام کـرده   .این همخانگی ها با خانوادۀ محلی شبانه روزی است   

وعـده هـای غـذایی معمـوالً در هزینـه      .  دارند که برای پانسیون کردن دانش آموزان بین المللی آمـاده شـدند       نگه می 

 نیاز خـود را بـر مـی آورد در    home stay. اتاقهای یک نفره یا اتاقهای مشارکتی در دسترس است . شامل شدند 

خشهای روسـتایی اسـترالیا در دسـترس     است و در بhome stay شبیه به farm stayقیمت ارزان تر وجود دارد 

یک تفاوتی که با خارجی کامل وجود دارد ، این است که شـما مجبـور هسـتید بـا صـاحبخانه دربـارۀ نـوع                          . است  

بطور خالصه ، شما یک خـانواده کـه در حمـام و دیگـر امکانـات خانـه       .همخانه و وعده های غذایی مذاکره کنید      

 .مشارکت دارید ، اجازه می کنید 
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 home stay بعضی افراد ممکـن اسـت زنـدگی را بـا محـدود      .  از نظر اقتصادی می تواند منفعت آور باشد

 .کردن خانواده دریابند در حالیکه افرادی هستند که تجارت شگفت آوری کسب می کنند 

 صادق هستند و farm stay و home stayمؤسسات استرالیایی این اطمینان را می دهند که خانواده های 

 .برخوردار می باشندسازگاری و سازش مهارت امروزی از اینکه 

 خوابگاه یا خانه های مهمان 

با سازمانهایی از قبیل خابگاههای جوان و یا مؤسسات مذهبی اجراء شدند بیشـتر از چیـزی کـه شـما مجبـور                       

 .خواهید بود در اتاق ، آشپزخانه و حمام مشارکت داشته باشید 

 رس شبانه روزیامد

های غذایی و خدمات اینها شامل وعده .سهیالت منازل را پیشنهاد می کنندین مدارس متوسطۀ خصوصی تبیشتر

 .رختشویی هستند

  اجاره ای و مشارکتییسکونتمراکز 

آنها می تواننـد خانـه هـا را         . آژانسهای تهیۀ مسکن و مالکان خصوصی خانه ها و آپارتمانها را اجاره می دهند               

یک انتخاب عمومی برای دانش آموزان این است که در یک خانه یـا آپارتمـان                . له اجاره دهند  بصورت مبله یا غیر مب    

آگهی هایی که برای این نوع همخانـه شـدن مـی دهنـد در بردهـای مـورد توجـه                     . بصورت شریکی زندگی می کنند    

الً بـدین معناسـت     این روش همخانه بودن معمو    .دانش آموز و در بخش طبقه بندی شدۀ روزنامه ها در دسترس است              

خانه های اجاره متنوع هسـتند و بسـتگی بـه ایـن     . اکی و آشپزخانه بای خودتان داریدکه شما اتاق و یک حمام اشتر  
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 صاحب خانه نیـاز دارد کـه از     .ر امکانات زندگی انتخاب می کنید     دارند که شما چه وضعیتی را برای زندگی و دیگ         

 رای تضمینقبل اجاره دهد و ودیعه بطور باز پرداخت ب

تضمین قرار شده که برای تعمیر خرابیهـا بـه صـاحب خانـه داده     .دریافت کند) معموالً برای چهار هفته اجاره    (

از نظـر قـانونی   .داجـاره نامـه بایـد بـه امضـاء برسـ      .گردد یا برای عقب افتادن پرداخت اجاره توسط مسـتأجر اسـت            

ین قرارداد معموالً بین شش ماه تـا دوازده مـاه بسـته مـی     ا.صاحب خانه و مستأجر در توافقات کرایه متعهد می شوند   

محوطه های ساختمان تهیه کردند و مبلغ کرایه تضمین شد بـرای اینکـه              شرایط و دوره هایی برای زندگی در      .گردد  

 .ملک را در شرایط خوبی نگه دارد 

 یآپارتمانهای دانشگاه

ایـن  . اننـد ایـن نـوع سـازگاریها را بکـار ببرنـد              دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد و دانشجویان متأهل می تو        

کـامالً مبلـه شـده اسـت و در          .اسـت ) همـه کارهـا بـه عهـدۀ خودشـان اسـت             ( آپارتمانها بصورت خود نگهـداری      

 .دانشگاهها قابل دسترسی است 

 دانشکده های شبانه روزی 

این دانشکده هـا در    بعضی از .دانهای وابستۀ دانشگاه اختیارشدن   سازم کده های شبانه روزی معموالً توسط     دانش

ایـن سـازگاری وعـده هـای غـذایی را آمـاده کـرده        .ر خیلی نزدیک به دانشگاه هستند   محوطه دانشگاه و بعضی دیگ    

ورزش و دیگر امکانات    :  امکانات دیگر از قبیل      .تمیزکردن و نظافت کردن توسط دانشکده انجام می گردد        . است

روش سـازگاری  .کتابخانـه هـا بصـورت آمـاده در دسـترس هسـتند       اجتماعی ، تدریس خصوصی کـردن و همچنـین          
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زندگی در محیط دانشگاه ارزانتر از دیگر سازگاریهای دانشکده است و با وجـود اینکـه تنهـا دانشـگاههای خـارج            

در ایـن روش    .بـه دانشـکده هـای دیگـر وجـود دارد          جمعیـت کمتـری نسـبت       . شهرهای بزرگ در دسـترس اسـت        

 محوطـه هـای     .مـی باشـند   حمام ، رختشویی و محلهایی برای استراحت مشترک         شپزخانه ، در امکانات آ  دانشجویان  

 .ساختمان توسط دانشگاه نگهداری و تمیز می شوند 

 اشتغال دانشجویی

 صدور مجوز اشتغال به کار

ویزای دانشجویی اجازه کار تا بیست ساعت درهفته در طول زمان تحصیل و کار تمـام وقـت در طـول دوران                      

درآمدی که دانشجویان در حین کار پاره وقت بدست می آورند، تنهـا بـه عنـوان            .ت را به دانشجویان می دهد     تعطیال

کمک هزینه معاش درنظرگرفته شده و به هیچ عنوان دانشجویان قادربه پرداخت شهریه و هزینه تحصـیلی خـود و یـا                     

صـادر مـی    یالت در استرالیا به دانشـجویان        ازشروع تحص  پساجازه کار   .هزینه های زندگی با این در آمد نمی باشند        

 بعلت اینکه مهاجرت افزایش یافتـه کـه         ه است از این روی،    ییر یافت غ سیاست ویزای دانشجویی ت    2000سالاز  .گردد

دانشگاه برای دانشجویان وجود ندارد دولت استرالیا تنها به افرادیکه اثبات کنند که آنها دانشجوی دانشـکاه هسـتند                   

در . ساعت در هفته کار کند یا از دانشـگاه مـردود خواهـد شـد                 20یک دانشجو تنها می تواند      . دهد  شغل ارائه می    

شما باید اجازۀ کاری مطمئنی را از دولت کسب .و می تواند بطور تمام وقت کارکند     طول تعطیالت میان ترم دانشج    

رسـتوران  : در منطقۀ خدمات از قبیل      دانشجویان معموالً   . دالر است  A 50شهریه برای اجازه کارکرد     . کرده باشید   

پولی که در می آورند می تواند برای زندگی و خوراک آنها مورد اسـتفاده        .، کافه ها و غذای حاضری کار می کنند          
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دانشجویان همجنـین مـی تواننـد کـاری در زمینـه ای کـه               .واقع گردد اما برای تمام هزینه ها و مخارج کافی نیست            

 د و بــه آنهــا کمــک مــی کنــد مــوقعیتی را یکبــار پیــدا کننــد کــه بــا مدرســه همکــاری درس مــی خواننــد پیــدا کننــ

دانشـجویانی کـه نمـرات بـاالتری در     . استرالیا به افرادی که تقریباً مهارتهای حرفـه ای دارنـد عالقمنـد شـد            .داشتند

 قانونی وضع   1999در جوالی سال    . ماندن در کشور استرالیا دارند     دانشگاه کسب کرده باشند شانس بیشتری برای      

 : شد که 

 »دانشجویان با دیپلم دانشگاهی یا دانشکده های تجاری می توانند عضو شهروندان کشور استرالیا شوند « 

نـام گرفتـه اسـت کـه بـه          » دسترسـی شـغلی   «ه ها و دانشگاهها وجود دارد که        خدمات مخصوصی در دانشکد   

غلها را می توان در روزنامه هـا ، بصـورت واقعـی از میـان           ش. دانشجویان کمک می کند که موقعیتهایی را پیدا کنند          

حال حاضـر برنامـه هایشـان را    دانشگاهها و دانشکده ها در.یافته در مؤسسات آموزشی پیدا کرد   برنامه های سازمان    

آمادگی بـا مشـارکتهای بـزرگ بـرای آمـادگی            رای سازگاری خواسته های بازارازقبیل شروع تعهدات برای الحاق        ب

کـه  رکتی دانشجویی را بعنـوان کارآموز     نکتۀ اصلی این است که در یک ش       .ان برای نیروی کار تغییر میدهند     نشجویدا

در سال چهارم دانشگاه است استخدام خواهد کرد و بعد از تحصیل آن شرکت بطور موقتی دانشجو را استخدام مـی            

جام کار معرفی شدند و آنهائیکـه نشـان مـی       تمام دانشجویان چنین فرصتی نخواهند داشت تنها آنهائیکه برای ان         .کند  

  .دهند صاحب صفت هستند و حرفه ای هستند

 ی دانشجوییویزا 

برای گرفتن ویزا ، شما بایستی اثبات کنید کـه تنهـا بـرای درس      . از سه ماه آغاز می گردد      جویی ویزاهای دانش 

می خواهید به اسـترالیا برویـد ، و اطالعـاتی    خواندن به آنجا می روید ، جزئیات را بگویند ، جا و مکان و اینکه چرا       
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توضیح دهید کـه شـما از       .ارائه دهید   ) آموزش ، مهارتهای زبان و وضعیت زناشویی      ( در مورد زمینه های قبلی خود       

، تمامی این اطالعات صحیح باشد    چنانچه  .کجا پول تحصیل کردن را می گیرید و برای واحد انتخابی پرداخت کنید            

مدت ویزا به اندازۀ مدت تحصیل شما تمدید خواهد شد کـه مخصـوص              .یزای یک ماه و نیم بگیرید     می توانید و  شما  

شما اجازه نخواهید داشت که دانشگاه خود را بدون تطابق جدی تغییـر     .در ویزا شامل اطالعات دانشگاه خواهد شد      

 .دهید 

 بیمه خدمات درمانی

پوشش قراردادن کلیـه دانشـجویان بـرون مـرزی توسـط      یکی از موارد الزم االجرا توسط دولت استرالیا، تحت          

هزینــه بیمــه درمــانی . از ورود آنهــا بــه اســترالیا مــی باشــدیــشپ)OSCH( بیمــه خــدمات درمــانی و پوشــش درمــانی

دالر آمریکا برای یک خانواده در همـین        350ماه و مبلغ    12الر آمریکا برای یک بیمه شونده برای مدت         175حدود

بـه دانشـجویان اعطـا مـی        » حاق سـالمت دانـش آمـوز خـارجی          ال«  بنام   نیززشکی با ویزا    یک بیمۀ پ  .مدت می باشد  

.  دالر اسـترالیا قیمـت دارد        148000برای هر نیمسال    .  وضعیت بیمه برای تمام دانش آموزان اجباری است          .گردد

 .بیمۀ هر چیزی را غیر از دندانپزشکی و چشم پزشکی در بر می گیرد 

 دانشجویی هزینۀ کمک

دانشجویان دانشگاه استرالیا از نظر مالی با هزینه های دانشجویی ، مشاغل نیمه وقت ، کمک هزینه های ملـی                    

 درصـد دانشـجویان کمـک هزینـه ملـی           30حـدود   . والدینشان زنـدگی خـود را تـأمین میکننـد         دانشجویی یا کمک    

ۀ ملـی دانشـجویی پیچیـده اسـت و          دانشجویی دریافت می کنند ، قوانین نظارت بر صالحیت استفاده از کمک هزینـ             

کـه مسـئولت    ،  (DEET)گروه اشتغال آموزش و پـرورش       .متناسب با وضعیت هر یک از دانشجویان تنظیم شده است         
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 برای ایجـاد همکـاری در تهیـۀ         (NUS)نظارت بر کمک هزینۀ ملی دانشجویی را دارند ، با اتحادیۀ ملی دانشجویان              

 .ده اند کمک هزینۀ تحصیلی ملی تشریک مساعی کر

 : عامل بستگی دارد 4صالحیت استفاده از کمک هزینۀ تحصیلی ملی و تعیین میزان مبلغ کمک هزینه به 

 ) . تقریباً تمام رشته های دانشگاهی تأیید شده اند (زرشته های تأیید شدۀ دانشگاهیتحصیل در یکی ا.1

ه و همسر به منظور تعیین واقعی وضعیت مالی درآمد و سرمایۀ متقاضی اعم از درآمد و سرمایۀ والدین ، خانواد.2

 .وی ارزشیابی می گردد 

 .سنوات تحصیلی .3

 ن و شرایط زندگی دانشجوی متقاضی س.4

دانشجویی واجد شرایط استفاده از کمک هزینۀ ملی دانشجویی باشد ساالنه اجازۀ کسب درآمد تا میزان 

 . دالر به وی داده می گردد 6000

 اصالحات آموزشی  

 دانش آموزان ، به شـد سـریع و سـازماندهی            ثبت نام موزش عالی در استرالیا در      آ، بخش   1990سط دهه   اوا در

تعددی از اقدامات و ابتکارات انجام شده برای حصول اطمینـان از ایـن امـر                .مجدد ساختاری اساسی دست پیدا نمود     

ته و مورد حمایت قرار گرفتـه و توسـعه یافتـه            بود که کیفیت آموزش عالی در استرالیا ، استاندرد باالی متناسبی داش           

دولت فدرال در ارتباط با دولتهای منطقه ای و ایالتی ، اخیـراً ابتکـارات جدیـدی را بـاری افـزایش مقبولیـت                        .است
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ضمین کیفیت تترین فعالیتهای بین المللی را دراعتبار نامه های استرالیا و چهار چوب تضمین کیفیت انجام داده تا به        

 :چهار چوب جدید تضمین کیفیت شامل موارد زیر است .الی گسترش دهدآموزش ع

 . سیس دانشگاهها طق قانون منطقه ای و ایالتی که خود اعتباری هستندات •

سمهای داخلی دنشگاههای خود اعتباری برای حصول اطمینان از استانداردهای آکادمیک و یمکان •

 .فرایندهای تضمین کیفیت خود دانشگاهها 

اده به دوره های مربوط به فراهم کنندگان آموزش عالی غیر خود اعتباری توسط مسئوالن اعتباری اعتبار د •

 . و ایالتیمنطقه ای

ن فهرست مؤسسات معتبر و مسئوالن اعتباری و نیز تعیین کنندگان آهار چوب تحصیالت استرالیا که در چ •

 .کمک هزینه های تحصیلی آمده است 

امل ، سرمایه گذاری مالی ، اطالعات اجرایی و ابزار مدیریت اجرایی می مکانیسمهای دولت فدرال که ش •

 .گردد 

  ثبات ملی درجهت ایجادی دهای تصویبی آموزش عالنموافقت نامه های اولیه ملی برای فرآیانعقاد  •

نمایندۀ کیفیت دانشگاههای استرالیا که به دانشگاهها و مسئوالن اعتباری منطقه ای و ایالتی رسیدگی  •

چهار چوب جدید کیفیت ، موضوع مقالۀ جدیدی است که قرار است در آینده در سمینار مورد . اید نم

 .بحث قرار بگیرد 
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 پزوهش و تحقیقات

در حصول اطمینان از اینکه اسـترالیا از آخـرین پیشـرفتهای آمـوزش و پـرورش حرفـه ای آگـاهی دارد و بـرای                          

هدات قاطع و صریحی برای امر تحقیق و پـژوهش ، توسـعه و نـو                کمک به توسعۀ عملکردها و فعالیتهای کنونی ، تع        

 .آوری به همراه بودجۀ قاب توجهی از سوی مراکز تحقیق استرالیا در نظر گرفته شده است 

 این مسئله بیانگر طراحی و اجرای تغییرات در آموزش و پرورش حرفه ای است که از باالترین کیفیت ممکن 

 .ب صنعت و پاسخگویی به نیاز مشتریان قرار دارد برخوردار بوده و در چهار چو

 تحقیقات آموزشی 

 اهداف عمومی  

هدف اصلی پژوهشـهای آموزشـی در سـطح ملـی ارزشـیابی از عملکردهـای آموزشـی و تحقیـق در خصـوص                        

 هـر یـک از ایالتهـا دارای تشـکیالت       .موضوعاتی است کـه در نظـام آموزشـی کشـور از اهمیـت ملـی برخوردارنـد                 

  .مستقلی هستند که پژوهشهای آموزشی درسطح ایالت را به اجرا می گذارندپژوهشی 

 آموزش حوزه اولویتهای پژوهشی 

ارزشـیابی،برابری تحصـیلی،مطالعات آمـاری ،       میتوان از اولویتهای پژوهشی جاری دراسترالیا     ازجمله مهمترین   

 ایـن اولویتهـا ،شـورای پژوهشـهای         عـالوه بـر   . اشاره نمود  حرفه آموزی وکیفیت آموزشی در مدارس و کالس درس        
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آموزشی استرالیا پذیرش و انجام پژوهشهای سفارش داده شده از مراکز آموزشی و پژوهشی دیگر ، اعم از دولتـی یـا                   

  .خصوصی را در برنامه کار خود قرار داده است

 نقاط قوت

 :می توان به موارد ذیل اشاره نمود استرالیا  نقاط قوت سیستم پژوهشیاز جمله 

  کتمرکز بر تحقیقات بدیع و استراتژی 

 تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت کلیه دانشگاه ها مبتنی بر پروسه رقابتی 

 

 صنایعحوزه همکاری و تشریک مساعی بر توسعه تنوع منابع تامین کننده مالی و تاکید  

 مـؤسسات علمی و دانشگاه هابا 

 شناسی، پزشکی، شیمی و فیزیک هفت جایزه نوبل در زمینه های روانبرخورداری از 

در رشته های متنوع و گوناگونی چون حفاری برخورداری از تجارب با ارزش علمی  

معادن، کشاورزی، انرژی خورشیدی، فوتونیک، بیو تکنولوژی، راهبری هوایی و 

 تکنولوژی محیط

باال سابقه ای طوالنی و تثبیت شده جهت ارائه آموزشهای با کیفیت بسیار برخورداری از 

 به دانشجویان بین المللی
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 مستقل و استراتژیک، مسلط به ،متفکربه عنوان افراد ، ییدانشجویان استرالیامعرفی  

 گفتار انگلیسی 

 استرالیایی به نسبت سایر کشورها با مدرسان  دانشجویان رابطه نزدیکتروجود  

 ابزار آموزشیدانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی  با جدیدترین تکنولوژی ها و تجهیز  

 بودجه تحقیقاتی

 . بالغ می گرددمیلیون دالر استرالیا3/1 کشور استرالیا برمقدار بودجه تحقیقاتی،1996طبق آمارسال

 آموزش معلمان

 ابتداییمعلمین پیش دبستانی و آموزش 

 فدر واقـع ایـاالت و منـاطق مختلـ         . درکشور استرالیا هیچگونه پیش شرطی برای حرفه تدریس وجـود نـدارد           

،  بردانشگاههایی که در حوزه حاکمیت آنها دوره های تربیت معلم را برگزار مـی نماینـد                نظارتکشور، مسؤولیت   

درهـر ایالـت    گردنـد، بـا ایـن حـال          مـی    اعتباردانشگاههای کشور از بودجه ملی تأمین       کلیه  هر چند   .عهده دارند بر

غیـر دولتـی   ت آمـوزش دولتـی و  ات مقامـا  مسـؤولیت مـدارس و اشـتغال معلمـین در حیطـه اختیـار             ،کشورازمنطقه  و

 اسـتخدام معلمـین مقطـع پـیش دبسـتانی           در حـوزه حاکمیـت خـود        درمناطق کشور عالوه براین،هر یک از   .قراردارد

تحـت عنـوان    معلمـین پـیش دبسـتانی،       آمـوزش   برنامه های ویژه    از   . خاص خود را اعمال می نمایند      یالزامات پذیرش 

 .گردداالن نیز اطالق می  ویژه آموزش خردسانطرح تربیت مربی
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 ارائه  سال3-8و یا سال 2-8  رده های سنی نحوه مراقبت و تدریس به کودکان،در این قبیل دوره های آموزشی

 ، آموزش دروس پیش دبستانی و آموزش انآنان همچنین در این دوره آموزشهای مراقبت از کودک.می گردد

 معلمین پیش دبستانی معموالً چهار سال به طول انجامیده آموزشه دور.مربیگری پیش دبستانی را نیز فرا می گیرند 

 .گرددو در پایان دوره به دانشجویان مدرک کارشناسی آموزش پیش دبستانی اعطاء می 

سال مشغول تحصیل بوده اند 3 الی2رشته تحصیلی دیگر ، به جز تربیت معلم ، به مدت ر  حتی دانشجویانی که د

سال ویژه تربیت مربی پیش دبستانی دیپلم آموزش این مقطع را دریافت نمایند 1-2اردن می توانند با پشت سر گذ

در این .سال به مدت شش الی هفت سال آموزش ابتدایی می دهند5-12قطع ابتدایی به کودکان سنین معلمین م.

ارائه می   توسعه قوای ذهنی، جسمی و مهارتهای اجتماعی کودک به وی آموزشهای متنوعیجهتدوره تحصیلی 

 ساله 4 در دورهملزم به حضور یان تدریس در مقطع ابتدایی دانشجوجهتالزم به یادآوری است که .گردد

دانشجویانی که در یک رشته تحصیلی به جز آموزش مشغول عالوه بر این،.می باشندکارشناسی آموزش ابتدایی 

سال دوره 2ردانی آموزش ابتدایی و یا سال دوره کا1-2تحصیل بوده اند نیز می توانند با پشت سر گذاردن 

در این .دریافت دارند آموزش مقطع ابتدایی کارشناسیدیپلم و گواهینامه های  تیبکارشناسی آموزش ابتدایی به تر

 الزم به یادآوری .تعلیم می گردددوره به دانشجویان عالوه بر آموزش دروس مختلف دوره ابتدایی فنون تدریس نیز 

/ تربیت معلم شمار دیگری از دوره های تحصیلی مختلط نظیر دوره کارشناسی هنرهای زیبا است که در مراکز 

 .موسیقی نیز برگزار می گردد/ و آموزش ابتدایی / آموزش ابتدایی ، روانشناسی / آموزش ابتدایی ، علوم کاربردی 
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 معلمین مقطع متوسطه آموزش 

ه و دوره تحصیلی این مقطع شـش تـا هفـت سـال بـه                سال بود 12-18مقطع متوسطه ویژۀ دانش آموزان سنین       

) 2(و) 1( در مقـاطع   تخصصـی در یک یا دو موضـوع درسـی         به تدریس   معلمین این دوره تحصیلی     .طول می انجامد  

 و یـا    کارشناسـی  مدرک   ، برخورداری از   کسب مجوز تدریس دراین مقطع تخصیلی      جهت.اشتغال می یابند  متوسطه  

دانشجویانی که در یک رشته تحصیلی، به جـز       عالوه بر این،آندسته از     .زامی است ال آموزش متوسطه    کارشناسی ارشد 

به احـراز   ساله تمام وقت به ترتیب      1-2آموزش متوسطه ، مشغول تحصیل بوده اند می توانند با شرکت در یک دوره               

 معلمـین مقطـع     شآموزصیلی  حدوره ت  در.نائل آیند  آموزش متوسطه    گواهینامه کارشناسی دیپلم آموزش متوسطه و یا      

معلمین فنی .تعلیم می گرددمتوسطه عالوه بر آموزش یک یا دو موضوع درسی تخصصی،متون آموزگاری نیز به آنان          

ارزشـیابی و آمـوزش کارگـاهی ویـژه         ) 4(از گواهینامـه درجـه      ملزم به برخـورداری     و حرفه ای مدارس متوسطه نیز       

مـی   )NTFمـورد تأییـد شـبکه هـای آمـوزش           ( زمینـه فنـی    ردتجربـه کـافی     برخـورداری از  کشور استرالیا عـالوه بـر       

 . مدرک کارشناسی می باشندبرخورداری ازکادر اداری این مقطع تحصیلی نیز موظف به .باشند

 1973 – 1999 ی طی سالهایح آموزشو نوع و سطین بر مبنایدانش آموزان تمام وقت به معلمتعداد  تنسب                              

  کاتولیک مدارس غیر دولتی دارسمکلیه 

  تحصیلیسال ابتدایی متوسطه ابتدایی متوسطه ابتدایی متوسطه

2/18 5/27 2/14 1/17 2/22 6/29 1973 

1/15 4/22 2/13 5/17 2/16 6/23 1981 
6/12 3/17 5/11 8/15 5/13 4/19 1989 
6/12 3/17 5/11 8/15 5/13 4/19 1999 
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 ) VET (فنی و حرفه ایآموزش 

   ساختار آموزشی

 امـا سـالهای ایـن نـوع     .اتحادیۀ استرالیا ، شکل سنتی مقتدرانـه ای از  آمـوزش و پـرورش حرفـه ای دارد                   

فته آموزش و پرورش محدود به طیف اندکی از صالحیتها و استعدادهایی می شد که توسط مؤسسات آموزشـی پیشـر                   

رش مجدد ملی ، آغاز گر سیستم آموزش و پرورش حرفه ای ملـی  یک نگ ،1974 سالدر.و فنی دولتی ارائه می شدند  

بخش مسئول پـرورش    .بود که رشد چشمگیری داشته و هم اکنون نمایانگر قشر گسترده ای از فعاالن این امر است                  

 تأسـیس شـد پیکـره ای از یـک قـدرت             1994سـال   کـه در  ANTA. سـطح ملـی قـرار دارد       در (ANTA)ملی استرالیا   

ایـالتی و مشـترک   . ت که ریاست آن را هیئت راهنمای صنعتی به عهده داشته و وزرای منطقه ای             مشترک المنافع اس  

ایـن  .راهنمایی مـی کنـد       VETالمنافع را در چگونگی دستیابی مفیدتر به یک جامعیت و مرکزیت ملی برای سیستم               

میمات نهایی مربـوط بـه    مسئولیت اخذ تص )شناخته می شوند   ANTAکه مجموعاً تحت عنوان هیئت وزرای       (وزراء  

، ســرمایه گــذاری و اولویــت هــا و اهــداف ملــی را برعهــده )، متــرجم منطقــه ای(تراتژیک طراحــی و سیاســت اســ

درفرآیند سیاست گذاری ، نقش حیاتی را که هم اکنون ،صـنعت درسیسـتم اسـترالیایی                 ANTAاهمیت هیئت   .دارند

تی توسط افـرادی بـا عنـوان مسـئوالن پـرورش منطقـه ای و           منافع منطقه ای و ایال    .بازی می کند ،مشخص می نماید       

 .ایالتی معین می شوند

 این مسئوالن، نیازهای پرورش اجتماعی و صنعتی حوزۀ فرماندهی مربوط به خود را در حالی مورد توچه قرار                   

د بـا طـرح   آنان در طرحهای اموزش و پرورش حرفه ای ساالنۀ خـو . می دهند که مرکزیت ملی را نیز حفظ می کنند      
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ملی نیازهای پرورشی استرالیا همکـاری دارنـد در طـول شـش سـال گذشـته ، افـزایش اساسـی در تعـداد مؤسسـات                

خصوصی صورت گرفته که ارائه کنندۀ دوره های آموزش و پرورش حرفه ای هستند که علیـرغم ایـن مطلـب اسـت                      

دگان همگانی این دوره ها در اسـترالیا بـاقی          که مؤسسات آموزش پیشرفته و حرفه ای ، به عنوان بزرگترین ارائه کنن            

با این وجود ، امروزه رقابت این مؤسسات با دیگر ارائه کنندگان خصوصی و یا  آنهائیکـه سـرمایه گـذاری              . بمانند  

این سیستم پیشرفته ، امکان انتخابهای متعددی را برای افراد بوجود می آورد تـا بتواننـد               .مردمی دارند ، ادامه می یابد     

اصالح عمده در سیستم استرالیایی ، حرکت به سـمت پـرورش مبتنـی بـر شایسـته                  . پی یادگیری بلند مدت باشند       در

ساالری بوده است ، توجه این نگرش ، بر ایجاد مهارتهای معین صـنعتی در افـراد ، دسـتیافته هـای موفقیـت آمیـز و                          

استرالیا ، شایسته و الیق صالحیتهای مـرتبط        اثبات آن چیزی است که فرد یادگیرنده را در چهار چوب صالحیتهای             

طبق این روش ، محتوای پرورش را نیازهایی تعیین می کنـد کـه مربـوط بـه صـنعت و صـالحیتهایی                       . فرش می کند    

باشد که در زمان نیل به مهارتها ، بروز پیدا می کند و این محتـوا بـر طبـق دوره هـای زمـانی از پـیش تعیـین شـده ،                                

یعنـی ارائـه    (  ابتدا ، سیستم آموزش و پرورش حرفه ای استرالیا بر ارائـۀ تولیـد تکیـه داشـت                    در.مشخص نمی گردد    

و زمینه را برای فعالیتهای محدود صنعتی در توسعۀ دوره های پرورشی مساعد می نمود که نیازهای نیـروی                   ) دهنده  

 آموزش و پرورش حرفه ای به مـردم       در صنعت ، مهارتهایی مورد توجه بود که سیستم        .کاری آینده را تأمین می نمود     

ارائه می داد که این مهارتها به شکلی نامتناسب ، همردیف با مهارتهای مـورد نیـاز افـراد در مکانهـای کـاری قـرار                          

بـا ایـن   .بیشـتر نمایـان شـد    با معرفی صنعت ملی که استاندارد های کیفی را ارتقاء بخشید ، نیازهای صنعتی          .گرفتند  

 برنامه های اعتباری و پرورشی نظم می بخشید و پرورش بازرگانی محدود بـه تعـداد ، نسـبتاً                    وجود ، هنوز دولت به    

این نگرش ، دربرگیرندۀ  تعداد کمی از صنایع بوده و کار بیشتری الزم بود تا از این امـر            .محدودی از صنایع می شد    
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یافتنـد بـا پیشـرفتهای آتـی و جدیـد در            اطمینان حاصل گردد که نیازهای نیروی کار استرالیا که به سرعت تغییر می              

ابتکارات استراتژیک که اکنـون راهنمـای سیسـتم آمـوزش و پـرورش حرفـه ای ملـی                   .رشد و تولید مرتفع می شدند       

– 2003پلی به آینده ـ استراتژی ملی اسـترالیا در آمـوزش و پـرورش حرفـه ای      « استرالیا است در مقاله ای با عنوان 

 . آورده شده است  » 1998

این استراتژی ، الزامات مجموعه ای جزئیات و اصالحات اخیر از سوی دولتهای استرالیایی ، تثبیت می نمایـد                   

که ایت دلتها با صنعت استرالیا همکاری داشته و هدفشان اجرای اصـالحات بیشـتر بـرای ایجـاد سیسـتم آمـوزش و                        

ورش مهراتهـای بلنـد مـدت قـرار         بنـای پـر   پرورش حرفه ای است که پاسخگوی نیازهای دانش آموزان بوده و سنگ             

این استراتژی ، اهداف کلیدی این بخش را کـامالً توضـیح داده و صـریحاً نگـرش سیسـتم آمـوزش و پـرورش               .گیرد

این نگرش بر آن است تا اطمینان دهد که مهارتهای نیـروی کـار اسـترالیا بـرای     . حرفه ای استرالیا را اعالم می دارد       

 رقابتی بین المللی کافی بوده و افرادی هستند که فرصت بهینـه سـازی نیروهـای بـالقوۀ                   حمایت از صنعت و تجارت    

 .خود را دارند 

 :اهداف اصلی که مؤید نگرش این سیستم هستند عبارتند از 

 .آماده سازی مردم استرالیا برای ورود به دنیای کار  •

 .افزایش تحریک و فعالیت در بازار کار  •

  VETو متناسب در دستیابی به نتایج مساوی  •

 در حوزه آموزش فنی و حرفه ایافزایش سرمایه گذاری  •

  آموزش فنی و حرفه ایعمومیه های به نهایت رساندن ارزش هزین •
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این کشـور مـورد حمایـت       » گروه پرورش «و» ب تشخیص صالحیت    چهار چو « استرالیا ازسوی    VETسیستم  

« و  » چهـار چـوب تشـخیص صـالحیت         « هـدف   .اقع گردد   قرار گرفته تا در دستیابی به این اهداف کلیدی مفید و          

نیـز پیشـبرد رویگـرد    ت آموزش و پرورش تمـام حرفـه ای و         استرالیا توسعۀ کیفی خدمات و محصوال     » گروه پرورش   

، روش نظم دهی به پرورش را تسهیل کرده و افراد مسئول در             ضمناً ، این هر دو    .همکاری است ملی متحد و مبتنی بر    

، چگونگی تضمین کیفیت را توصیف کرده و اطمینان می دهند که روشـها و سیاسـتهای                 ن ی نماید  یاین زمینه را مع   

این چهار چوب استرالیا ، برای سـازمانهای ارزیـابی و پـرورش فرآینـدی را                .با ثبات ملی مناسب و قابل قبول هستند         

ن چهـار چـوب ، نگـرش جدیـد     در ایـ . ایجاد ی کند که ملی بوده و محور آن ثبت کیفیت خدمات ارائه شده است             

جانبـۀ  گروههای پرورش نگرش سنتی معتبر سازی منطقه ای و ایالتی برنامه ها را تکمیـل مـی سـازد و تشـخیص دو                

خدمات و محصوالت را ممکن می کند ؛ زمینه ای را بوجود مـی آورد کـه بـین ارائـه      سازمانهای پرورش ثبت شده ،    

ه شـده را    محصـوالت شـناخت   ر می کند و متنوع سـازی خـدمات و         راکنندگان خدمات عمومی و خصوصی رابطه برق      

 آموزش و پـرورش حرفـه ای مـی          گروههای پرورشی ، زیر بناهای اولیه را برای برنامه های         .مورد تأیید قرار می دهد    

این گروهها دسته هایی از منابع پرورش ملی هستند که شامل استانداردهای صالحیت ملی ، روشهای ارزیابی                 .سازند

گردد  و البته این گروهها ، پی ریزی یـک سیسـتم ملـی را انجـام داده انـد کـه                الحیتها و شایستگی های ملی می     و ص 

این گروههای پرورشی که با صنعت پیشرفت نموده اند ، راه زیادی را نیز .تحت حمایت سهامداران عمده قرار دارد      

ن از طریـق فعالیتهـایی کـه توسـط          آنـا .  بگیرنـد    ی کرده تا از معتبر سازیهای دوره های محدود و متمرکـز فاصـله             ط

تگی ، منـابع یـادگیری و شایسـ      ته را به استانداردها ،برنامه ها     بخش صنعتی اداره می شد ،نگرشهای نامربوط گذش       هر

این مسئله باعث ایجاد ابزار متنوع و گسترده ای از یادگیری و ارزشیابی بود کـه بـه                  .ها کنار یکدیگر قرار می دهند     
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گروههای پرورش فردی از سوی هیئتهای مشورتی و پرورش         .ی تشخیص داده شدۀ ملی ، خاتمه می یافت        صالحیتها

صنعتی ملی در زمینه های صنعتی ویژه توسعه یافته اند که با فعالیت شدید در زمینۀ صنعت به دنبال کسب اطمینان از                      

، ارائـه کننـدگان خـدماتی کـه از          در حـال حاضـر    .این هستند که نیازهـای اقتصـادی و صـنعتی مرتفـع خواهـد شـد                 

محصوالت آموزش و پرورش مورد تأیید ملی ، طراحی شده صنعتی و قابل انعطاف استفاده می کنند به شکل فزاینده                    

ای سیستم آموزش و پرورش حرفه ای استرالیا را به گونه ای مشخص کرده اند که فرد یادگیرنـده بیشـترین فایـده را            

                                                     .                    ببرد

 سیاستهای آموزشی

علیرغم فعالیتهای تجاری تمامی صاحبان سرمایه آگاهی و درک گزینه های موجـود آمـوزش و پـرورش حرفـه              

ع آموزش  این مسئله حائز اهمیت است که جوامع استرالیایی به خوبی از ماهیت و مناف             . ای در سطح پایینی قرار دارد       

فرهنگ واحدهای اقتصادی و به طور کامل فرهنگ جامعه نیز بایـد تغییـر یابـد تـا در        .وپرورش حرفه ای آگاهی یابند    

واحـدهای اقتصـادی و افـراد جامعـه بـه           ،  الزم است که صـنعت    .نهایت ارزش آموزش و پرورش حرفه ای قرار بگیرد        

تری در تجارت و تعیین روشهای کـاری برخـوردار   سمتی حرکت کنند که آموزش و پرورش حرفه ای، از ارزش باال       

نگاه می گردد که باعـث صـرفه        » سرمایه گذاری «باشد و حد وسطی را مورد تأیید قرار دهد که به پرورش به عنوان             

بنابراین حرکت به سـمت توسـعه و ابـراز موقعیـت اجتمـاعی و تصـویر       .جوئی در هزینه ها و ایجاد منافع خواهد شد       

راه رسیدن به چنین مقصدی ، پیشـبرد اسـتراتژی بـازار یـابی ملـی و                 . رفه ای ضروری می نماید      آموزش و پرورش ح   

 .تجاری کردن خدمات و محصوالت سیستم آموزش و پرورش حرفه ای است 
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  آتی سیاستهای

 تـا   1998  حرفـه ای   فنـی و  اسـتراتژی ملـی آمـوزش       « در کمک به دستیابی به اهداف اصلی مشخص شـده در            

راهکارهای گوناگونی را اجراء کرده که هدف آنها توسعه و پیشـبرد عالئـق و ارزشـهای جامعـه                   الیا ، استر » 2003

 و پـرورش بلنـد مـدت و    نسبت به امر پرورش و اصالح عملکرد صنعت است تا باعث هدایت جامعۀ به سوی آموزش           

ی ایجـاد مجموعـه      است ، در پـ     که حامی فرهنگ یادگیری   » فرهنگ پرورش «این حرکت به سمت     .همیشگی گردد 

کارفرما و کارمنـد ، جامعـۀ پرورشـی و کـل     عقاید و ارزشهای ذاتی است که درهمۀ اسـترالیایی هـا ـ   رفتارها ،ای از

جامعه ـ مشترک است و آنها را به سوی کسب منافع و عالیق بلند مدت در آمـوزش و پـرورش حرفـه ای و تعهـدات      

ما عقیـده  .سوق می دهد ینۀ پرورش رسمی و هم غیر رسمی ،  مسرمایه گذاری هم در ز    شارکت و مشهود و بارز در م    

عالوه بر مواردی که تاکنون ذکر شد ، فرهنگی از پرورش و یـادگیری بلنـد             ریم که اجرای موفق راهکارهای زیر،     دا

 این موارد همچنین سیستم آموزش و پـرورش حرفـه ای          . مردم استرالیا رشد خواهند داد    میان  مدت و همیشگی را در      

 و مـا را قادرمیسـازد تادرسـت         کـه حقیقتـاً پاسـخگوی نیازهـای افـراد بـوده           سمت سیسـتمی پـیش خواهـد برد       را به   

تکمیل این اصالحات در ردیف ابتکارات ویژه ای قرار می گیرد           .شهای جهانی و داخلی قرار بگیریم     چال» روبروی«

ه قرار مـی دهـد کـه بـر آمـوزش و             که مجموعاً روندهای اجتماعی ، تکنولوژیکی و اقتصادی عمده ای را مورد توج            

رهبران تجاری و سیاسی اسـترالیا مـدتها درگیـر مسـئلۀ کـاهش تعـداد        .پرورش حرفه ای در استرالیا تأثیر می گذارند       

 . ه اندبه عکس العملها پاسخ داد» شیوۀ نوین پذیرش دانش آموز«دانش آموزان بوده و با روش جدیدی تحت عنوان 
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هدف این شیوه بر مدرن کردن این روشها بوده تا آنها رش دانش آموز و کارآموز،موجود پذیبا تکیه بر سیستم 

با در نظر گرفتن .کارآموزان مبدل سازد / را به موضوعات انتخابی جذابتری برای کارفرمایان و دانش آموزان 

یاری از استرالیا شناخته شده و در بسش آموز درگروههای پرورشی صنعتی مصوب ، روشهای نوین پذیرش دان

این روشها هم زمینه های سنتی و هم نسل جدید صنایع استرالیا را مثل رسانه ، .قشرهای صنعتی آن موجود است

نتیجۀ پذیرش دانش آموزان جدید دستیابی به .تکنولوژی اطالع رسانی و مهمان نوازی شامل می گردد . تفریحات 

دولت . د حتی زمانی که فرد در مدرسه است آغاز گردد صالحیتها و استعدادهای شناخته شدۀ ملی است که می توان

برای کار فرمایان انگیزه هایی ایجاد نموده که مسئولیت  یک دانش آموز را بر عهده گرفته و هر کارفرمایی تسلط 

امکان انتخابهای بیشتری هم برای .بیشتری بر محتوای پرورش و چگونگی انجام و زمان بندی آن داشته باشد 

 پاسخ استراتژیک به این خواسته در ارائۀ یک. ه ها و برای کارفرمایان در پرورش وجود دارد یادگیرند

درنظر گرفته شده که شامل محدوده ای از نگرشهایی می گردد که هدفشان »انجام قابل انعطاف پرورش«،روشهای

تهای مناسب و استفاده از انواع تهیۀ امکانات پرورشی است که به هنگام نیاز یادگیرنده ها و کارفرمایان در موقعی

انعطاف پذیری روشهای انجام مباحث پرورشی در استرالیا با پیشرفتهای اخیر . منابع و رویکردها وجود داشته باشد 

ی تر،مؤثرتر و مناسب پرورش قابل دسترسیافته است که باعث ارائۀ آموزش ودر تکنولوژی ، امکان بسیار بیشتری 

 مخصوصاً برای آن دسته از مردم استرالیا مشهود است که مسافت ، مانعی برای رشوهای که این مسئله ترشده است

امروزه ، حتی در صورت وجود فاصلۀ زیاد بین فرد یادگیرنده و فرد آموزش .یادگیری سنتی به حساب می  آید 

گرفته ، رورشی قرار روشهای انعطاف پذیر پکه درکنارشرفتهای فن آوری،پی.هنده ، مسئلۀ خاصی بوجود نمی آیدد

راه دور دنیا بهره مند خواهند به این معناست که افراد روستایی استرالیا نیز از یکی از بهترین روشهای آموزش از 
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دولتهای استرالیایی به پیشرفتهای چشمگیری درگسترش تدریسهای سطح باال دست یافته اند سالهای اخیر،در  .شد

فرمایان در دانش آموزان ردد که هدف آن ایجاد مهارتهای مورد نیاز کارو شامل آموزش و پرورش حرفه ای می گ

شناخته می »درمدارس VET«ده برجمعیت جوان استرالیا تمرکزیافته است که با ناماین ابتکار عم.جوان است

هدف این طرح ، مرتبط ساختن محیط مدارس به فعالیتهایی بود که به دانش آموزان کمک می کرد تا برای .گردد

دانش آموزان برای اینکه مدت طوالنی بری در مدرسه بمانند مورد تشویق قرار .زندگی در نیروی کار آماده شوند 

تداوم . می گیرند و فرصتهای اشتغال آنان افزایش می یابد چون واقعاً دارای استعدادهای مورد نیاز اقتصاد هستند 

 VET«برنامۀ .بیرستان افراد جوان نیز ، بیشتر می گردد همکاری در آموزش و پرورش حرفه ای پس از اتمام دورۀ د

دانش آموزان را قادر می سازد تا یکی از سه مدل زیر را برای فعالیتهای مرتبط کاربردی به عهده » در مدارس

 :بگیرند 

دانش آموزان مدارس تمام وقت می توانند در برنامۀ آموزش و پرورش حرفه ای شرکت کنند که در  •

 .اکز خصوصی یا عمومی ارائه می گردد مدارس یا مر

دانش آموزان می توانند در دوره های پذیرش دانش آموز یا کار آموز شرکت کنند که تا هنگام پایان  •

 .دورۀ دبیرستان ، تحت حمایت قرارداد پرورشی و اشتغال همراه با دستمزد هستند 

 .ه حالتی رسمی و پرورشی دارد دانش آموزان در خارج از ساعات مدرسه ، کار نیمه وقت دارند ک •

مدارس استرالیا برنامه های حرفه ای مرتبط و جامعی را عالوه بر دوره های ارشد سنتی امروزه بسیاری از

 VET«اطالعات دوره ها و روشها برای یکسان سازی با . دبیرستان برای دانش آموزان خود تدارک دیده اند 
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قطعاً اطالعات الزم را برای انتخاب رشتۀ دبیرستان و ترالیا،سدارس ایش یافته تا دانش آموزان مافزا»درمدارس

 .آموزش پس از دبیرستان داشته باشند 

بین بخشهای مختلف بدان معناست که مـردم بـا سـطوح مختلـف تحصـیلی مـی                  » خط مشی های یکپارچه     « 

و مؤسسـات آمـوزش عـالی بـا       بسـیاری از بانیـان آمـوزش و پـرورش حرفـه ای              . توانند آموزشهای گوناگونی ببیننـد      

ایـن مسـئله در     .موفقیت ، روابطی را ترویج کرده اند که ارتباطات یک بخش با بخـش دیگـر را تسـهیل مـی نمایـد                        

حرکـت در هــر دو جهـت صــدق کـرده و شــکلی از تجربــۀ جدیـد اســترالیا ایـن اســت کـه بســیاری از دانشــجویان       

در واقع اهمیت و    . زش و پرورش حرفه ای دست می یابند         دانشگاهها در طی دورۀ تحصیلی خود به صالحیتهای آمو        

در حال حاضر بیشتر از تعداد دانش آمـوزانی اسـت کـه از دوره هـای آمـوزش و                    » ارتباطات جایگزین   « کشش این   

ترتیبهای متنوع روشها برای دانش آموزانی که در یـک شـاخه صـالحیت    .پرورش حرفه ای جذب دانشگاه می شوند   

 .جازه می دهد تا به تحصیل و کسب صالحیت و توانایی در شاخه دیگر بپردازند دارند به آنان ا

 ANTA و کمیسیون نایب رئیسان دانشگاههای استرالیا ـ هیئت دانشگاههای اصلی استرالیا ـ در توسعه انتقال 

هایی مثل اعتبارات و تنظیم روابط به توافق رسیده اند که در زمینۀ صالحیت ها در گروههای پرورشی رشته 

 .جهانگردی ، ارتباط از راه دور ، مهندسی ، تکنولوژی اطالعاتی ، مدیریت و اجراء است 

استرالیا این طرح مهم را با توجه مستمر بر این موضوع آغاز کرده است که مجزا بودن شـاخه هـای آمـوزش و                  

  الزم اسـت طیـف   Post - Compulsoriyپرورش حرفه ای در اولویت باقی مانده و در خط مشی های آمـوزش  

نبایـد بـا ایجـاد اجبـار و فشـار در جابجـایی بـین        . متنوع و گوناگونی به جای طیفی یکسان از انتخابها  ارائه گردد             

ه نیل به این هدف با      . شاخه ها ، در پشتکار و تعقیب اهداف آموزشی دانش آموزان جوان استرالیا ، خللی وارد آورد                  
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 که شاخه های آموزش و پرورش حرفه ای و دانشگاهی به جای یکی کردن بخشها                طبقه بندی مکانهایی میسر است    

 .و شاخه ها ، با پذیرش جابجایی هر یک ورای مرزهای موجود ، مورد استقبال قرار می گیرند 

 ای  فنی و حرفهآموزش عالی 

 این مراکز شـرایط     عالوه بر دانشگاهها ، آموزشگاههای فنی در جهت آموزش عالی جوانان فعالیت می کنند ،              

هر ایالـت  .استرالیا وجود دارددرTEFA مؤسسۀ 230تقریباً . حرفه ای بیشتری را نسبت به دانشگاهها ارائه می دهند      

 1000000 دارد کـه ایـن مؤسسـات در مرکـز ایالتـت تمرکـز دارنـد و بـیش از                      TEFAتعداد زیادی کالج و مراکز      

 جه بسیاری از این دانشجویان بصورت نیمه وقت ثبت نام می کننـد   ثبت نام می کنند ـ اگر TEFAدانشجو در مراکز 

و بسیاری از آنها کسانی هستند کـه مدرسـه را تـرک کـرده و مـی خواهنـد مهـارت هایشـان را افـزایش دهنـد ، یـا                                

در  TEFAمراکـز   .بزرگساالنی هستند که تمایل به آموزش مجدد دارند یا می خواهند دوباره وارد نیروی کار شـوند                  

موزشهای شغلی و کارآموزی ، دامنۀ وسیعی از مشاغلی مثل ساختمان سازی ، خودروسازی ، فلزات ، الکترونیـک                   آ

، لوله کشی ، نقاشی ، تغذیه ، باغبانی ، دامداری ، آرایشگری ، منسوجات ، جواهر سازی ، ساعت سازی ، رشـته                        

کالسهای گروهـی را بـرای افـرادی دایـر مـی             TEFAهمچنین مراکز   .های بازرگانی و منشیگری را در بر می گیرد          

کنند که تمایل به یادگیری بهتر مهارتهای قرائت ، نوشتاری ، هجی یا ریاضیات دارنـد یـا خواهـان یـادگیری زبـان                        

، تجـارت و پشـم چینـی گوسـفند کالسـهای نیمـه       یی مثل ماشین نویسی ،گیاه شناسی     انگلیسی هستند و در رشته ها     

ای دانشــگاهی نبایــدپائین تــر نســبت بــه رشــته هــTEFAاســتاندارد رشــته هــای .د وقــت کوتــاه مــدت وجــود دارنــ

 برخوردارند ، زیـرا راه      TEFAحقیقت تحصیالت دانشگاهی از اعتبار بیشتری نسبت به تحصیالت          اما در .تصورگردد
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به طـور   TEFA است ؛ اگر چه قیمت شهریۀ کالج های        TEFAیافتن یه دانشگاه مشکل تر از راه یافتن به کالج های            

 دالر 500 – 600قابل مالحظه ای کمتر است و میانگین هزینه نرخ شهریه برای رشته های تمام وقـت سـاالنه بـین        

ممکن است دانشجویان به علت دریافت کمک هزینۀ تحصیلی ملی استرالیا یا مزایـای مشـابه آن از پرداخـت                    . است  

زاتی ازنظـر پرداخـت شـهریه وجـود دارد ؛ مـثالً درسـال               شهریه معاف شوند ،همچنین برای افراد کـم درآمـد ، امتیـا            

(  ثبـت نـام کردنـد شـهریه نگرفـت            TEFA، استرالیا از کسانی که مدرسه را ترک کرده بودند و مستقیماً در              1992

بررسـی جدیـدی کـه توسـط خـانم      ) .پرداخت شهریه را به صورت اقساط قبول می کننـد      TEFAمعموالً کالج های    

مهارتهای آموزشـی   TEFA درصد از دانشجویان     87ز علمی آموزش حرفه ای انجام شد ، حدود          سوزان داوی در مرک   

فنـی و حرفـه ای      عـالی   مؤسسـات آمـوزش     .نمودنـد آورد  بـر »خـوب «یا»خیلی خوب   «ای درسی شان را     یا آگاهی ه  

ایـن قبیـل    .اسـت متفاوت از دانشگاهها بوده زیرا آنها دوره هایی را برگزار می نمایند که بیشـتر عملـی و کـاربردی                     

 .دوره ها شهریه دار بوده و مؤسسات مربوطه شهریه تحصیلی آن را تعیین می کنند

 و حرفه ای اعطاء می   از دوره های فوق به فارغ التحصیالن گواهینامه پایان دوره یا دیپلم فنییکدر پایان هر

مؤسسات پلی تکنیک موسوم ه ،مدارس فنی و حرفه ای متوسطخود برآموزش فنی و حرفه ای غیردانشگاهی .گردد

، مؤسسات مؤسسات خصوصی،)ACE(آموزش بزرگساالنمراکزمهارتی،مراکز،های بازرگانی،کالج)TAFE(به

 .گرددمشتمل میدانشگاه آزاد استرالیا بر آموزش صنعتی و در بخش دانشگاهی 

جاری،فنی، حرفه ای و این قبیل مؤسسات آموزشی در زمینه های مختلف و متنوع آموزش فنی و حرفه ای نظیر ت

 دوره های تحصیلی فوق به مدارکی چون کلیه.دهندرا ارایه میمشاغل غیر حرفه ای آموزشهای الزم به عالقمندان 
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گواهینامه  عالوه براین ممکن است همراه با مدارک قوق.گرددمنتهی می)1-4(های درجه  گواهینامه ودیپلم عالی

   .گردداعطاء دانی به فارغ التحصیالن نیزه کارگواهینامگواهینامه صالحیت و،مهارت

 عای صنحوزهآموزش عالی در 

حوزه  همکاری شبکه مشاورین آموزش دانشجویان خارجی و ا ب)AEI(استرالیا دفتر آموزش بین الملل کشور

خدمات آموزشی به کشورهای صدوراز طریق استرالیا آموزش کشور سازی  بین المللیدرصددکار آموزی 

 آموزی را برگزارمی با کمک بودجه دولت فدرال دوره های مختلف کار) AEI(عالوه بر این.ندمی باشخارجی،

 گزینه )OLA(انشگاه آزاد استرالیا د.گرددو با تجربه تأمین  ق نیاز بخش صنعت به کارگران ماهراین طرینماید تا از

این قبیل دوره های تحصیلی دیگری برای تدارک آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای برای عالقمندان به 

کنرسیومی متشکل ازدانشگاههای مختلف دولتی تشکیل شده و به صورت یک واسطه میان  ازاین دانشگاه.است

انتقالی ، واحدهای آموزشی این دانشگاه با برگزاری واحدهای .دانشجویان و مؤسسات آموزش عالی عمل می نماید

کاردانی وکارشناسی،دانشجویان را برای ورود به دوره های  واحدهای دوره ،)TAFE(آموزش فنی و حرفه ای

 . می سازدمهیاتحصیلی دانشگاهی رسمی 

-ONخدمات،الزم به یادآوری است که واحدهای تحصیلی فوق به روشهای مختلف نظیر چاپ جزوه

LINE ،نوارهای ویدیویی،CD-ROMS مبادرت می نمایند، و پخش رادیو و تلویزیونی.  
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 نآموزش بزرگساال

 آموزشهای کوتاه مدت و فشرده   

حهای به همین خاطر طر. یادگیری دامنه دار و مداوم بیشتر از دیگر بخشهای آموزشی مورد توجه قرار دارد 

که از لحاظ مدت زمان برگزاری کوتاه تر از بقیه دوره های آموزشی موجود می باشد آموزش اجتماعی بزرگساالن ،

این قبیل دوره های آموزشی دقیقاً بر اساس نیازهای آموزشی و یادگیری .موده است، آموزش دامنه دار را تسهیل ن

 .گردیده اندبزرگساالن طراحی و تنظیم 

  غیررسمی آموزش

 خصوصی آموزش    

 درصد آن ، مدارس مستقل یا خصوصـی اسـت و علـی رغـم قیمتهـای قابـل                  25 مدرسۀ استرالیایی ،     9865از  

 2000شهریۀ مدرسۀ خصوصی معموالً از حدود       .زد عموم محبوبیت زیادی یافته اند       مالحظه ، این نوع مدارس در ن      

مدارس غیر دولتی معموالً .  دالر افزایش یابد 7000دالر ساالنه برای هر کودک شروع می گردد اما ممکن است تا         

ی مدارس مستقل غیـر     بعالوه تعداد . مدارس کلیسایی هستند که با کلیسای کاتولیک یا کلیسای انگلستان مرتبطند            

، بـا مـذاهب یهودیـت ، اسـالم و بـودایی             ) فرقـه ای از مسـیحیت       ( دولتی ایجاد شده اند که با کلیسای باپ تیست          

 نشـان مـی دهـد کـه ثبـت نـام در              1993آخرین ارقام مربوط به بررسی ادارۀ آمـار مـدارس در سـال              . مرتبط هستند   

 .درصد با کاهش ثبت نام روبرو بوده اند 3/0س دولتی درصد افزایش داشته است و مدار6/0مدارس خصوصی 
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 مدارس خصوصی

مســتقل یاخصوصــی اســت وعلــی رغــم قیمتهــای قابــل  مــدارس،درصــدآن25،مدرســۀ اســترالیایی9865از    

 000/2شهریه مدرسه خصوصـی معمـوال از حـدود    .این نوع مدارس درنزد عموم محبوبیت زیادی یافته اند       ،مالحظه

مـدارس غیردولتـی معمـوال      . دالر افزایش یابد   000/7کودک شروع می گردد اما ممکن است تا         دالرساالنه برای هر  

بـه عـالوه تعـدادی مـدارس مسـتقل       .مدارس کلیسایی هستند که باکلیسای کاتولیک یاکلیسـای انگلسـتان مرتبطنـد           

الم و بـودایی    اسـ ،بـا مـذاهب یهودیـت     ، )فرقـه ای ازمسـیحیت    (غیردولتی ایجاد شده اند که با کلیسای باپ تیسـت           

نشـان میدهدکـه ثبـت نـام درمـدارس        1993آخرین ارقام مربوط به بررسی ادارۀ آمار مدارس درسـال           . مرتبط هستند 

سـال  طبق آمار.درصد با کاهش ثبت نام روبرو بوده اند   3/0درصد افزایش داشته است و مدارس دولتی        6/0خصوصی

 از1994سـال  وربالغ می گردد که به نسبت  کل مدارس کش  درصد29مدارس خصوصی بر  دانش آموزان   ،نرخ  1995

 .ی برخوردار بوده استدرصد2افزایش 

 عالی از راه دور  آموزش

 است که قادر به شرکت  در دوره های تحصیلی تمـام وقـت دانشـگاهی                 افرادی آموزش عالی از راه دور ویژه       

هـدف اولیـه برقـراری      .نماینـد مبـادرت مـی     نبوده و یا ترجیح می دهند در خارج از تأسیسات آموزشـی بـه تحصـیل                 

اسـت کـه     ساکنین منـاطق دور دسـت        رایفرصت آموزشی ب  فراهم سازی   آموزس عالی از راه دور در کشور استرالیا         

 انعطاف پذیری بیش از اندازه این قبیل دوره های آموزشی ، بسیاری از دانشجویان شهرهای بزرگ                  واسطه  به تاکنون

ردهای آموزشــی و محتــوای درســی درســطح ااســتاند کشوراســترالیا ،یدانشــگاهها.نیــز در آن شــرکت مــی نماینــد
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 دانشـجویان دوره هـای آمـوزش عـالی از راه دور در رشـته هـای                  چنـین  ، برای دانشـجویان داخلـی و هم        یدانشگاه

درصـد از جمعیـت دانشـجویی کشـور در دوره هـای          13در حــال حاضر حدود     .مختلف تحصیلی برگزار می نمایند    

 .ا ه دور شرکت می نمایندآموزش عالی از ر

 تحصیلی پذیرش  

دانشگاههایی که برنامه هـای آمـوزش از راه دور برگـزار مـی نماینـد در پـذیرش دانشـجو از اتعطـاف پـذیری                          

 )OLA( دانشـگاه آزاد اسـترالیا       این خصـوص،  در  .بیشتری نسبت به تعبیه مؤسسات آموزش عالی برخوردار می باشند         

لی عـالی غیـر     ی ورود بـه دوره هـای تحصـ        جهـت . دانشجو اعمـال نمـی نمایـد        پذیرش  جهت هیچکونه شرط ورودی  

براساس دوره تحصیلی،مؤسسـه آموزشـی و       ) 1(گواهینامه آموزش متوسطه درجه     برخورداری از دانشگاهی عالوه بر    

 بـا   پـذیرش در دوره هـای تحصـیلی       جهـت   همچنین  . حداقل شرایط پذیرش نیز الزامی است      ، احراز یانوضعیت جسم 

و حـداقل شـرایط پـذیرش نیـز الزامـی      ) 2( گواهینامه آمـوزش متوسـطه درجـه        برخورداری از ،) 4(مه درجه   گواهینا

 .است

 مدارس آزاد 

مـی  گروه متنوعی از مـدارس      این مدارس   .اطالق می گردد  به مدارس غیر دولتی در کشور استرالیا مدارس آزاد          

آمـوزش  ایـن مـدارس    بسـیاری از  .نماینـد  مـی   که به جوامع مختلف کشور در زمینه آمـوزش خـدمات رسـانی         باشند

 نیز به روال عادی در زمینـه آمـوزش و پـرورش             سایر مدارس آزاد    .نمایندمذهبی و ارزشی به متقاضیان خود ارایه می         

مدارس وابسته بـه فـرق مختلـف        از جمله مهمترین مدارس آزاد فعال در کشور استرالیا می توان از             .دارندملی فعالیت   
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 ، مـدارس عبـری    ، مـدارس مسـیحی غیـر وابسـته        ،مدارس انجیلی ، مدارس لوتری ،مدارس پرزبیتاری      مسیحیت نظیر   

این قبیل . نام برد  مدارس استثنایی  و  مدارس ایالتی بومی   ، مدارس رادولف اشتانیو   ،مدارس مونتسوری مدارس اسالمی ،  

یرانتفـاعی داشـته و گروههـای        مدارس فوق ماهیت غ    . به صورت مختلط و یا منفرد فعالیت می نمایند         عمدتامدارس  

مدارس آزاد به صـورت     اغلب  .مبادرت می نمایند   از طریق اداره آموزش منطقه       این مراکز امتیاز  به ثبت   ذینفع اجتماع   

 بـه   ایـن مراکـز   ی از   رخـ باین در حالیست که     .می باشند مدیریت واحد مشغول فعالیت آموزشی      لوای  مستقل و تحت    

بخش مدارس آزاد حدود یک سوم کل مدارس بخش غیر دولتی را تشکیل مـی             .دگردن نیز اداره می     یصورت اشتراک 

هـر دو بخـش کـامالً       .را به خود اختصاص داده اسـت      باقی مانده   مدارس کاتولیک فضای آموزشی     میان  در این   .ندده

 ی موارد مدارس کاتولیکی که به صورت مستقل عمل می نمایند با بخش دیگر در برخـی                رخاختصاصی نبوده و در ب    

 متنوع  این مدارس مانند خود   هدانش آموزان مدارس آزاد     .نماینداز زمینه های آموزشی به صورت مشترک فعالیت می          

 بومیان ، استعدادهای درخشان ، دانش آموزان استثنایی و       بر به عبارت دیگر دانش آموزان این مراکز عمدتا       .می باشند 

  بـه ثبـت نـام از دانـش آمـوزان متعلـق بـه       مدارس آزاد که  کلی تر می توان گفت      عبارت  ه  ب.مشتمل می گردد  خارجی  

 وجود مدارس آزاد به والدین فرصت داده است تا در انتخـاب محـل آمـوزش                 . می نمایند  مبادرت اقشار جامعه    یتمام

از جمله مهمترین دالیـل گـزینش مـدارس آزاد توسـط والـدین              .فرزندان خود از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند       

 :ی به شرح ذیل اشاره نمود به دالیل مشروح جهت  تحصیل فرزندان خود می توان استرالیایی

 برنامه ریزی تحصیلی بهتر نسبت به مدارس دولتی برخورداری مدارس آزاد از  •

 از حداکثر پتانسیل خود در امر تحصیل ان به بهره گیری  دانش آموزیوادارساز •

 ر به نسبت مدارس عمومیمناسبتاز مقررات آموزشی برخورداری مدارس آزاد  •
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  فوق العاده کالسیهایعالیتمعطوف داشتن توجه بیشتر بر ف •

 ورزشی آموزشی مذهبی و ارائه برنامه های فوق برنامه آموزشی نظیر برنامه های •

 تنوع در روشهای تدریس •

 امکانات آموزشی کامل فراهم بودن  •

میان گروهای مختلف اجتماع با در رکت دانش آموزان مختلف از اشنرخ م نشانگر ذیلجدول نموداری 

 .آمدهای متفاوت می باشد
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 و حدود   دانش آموز371000 مدرسه آزاد با 950 میالدی ، بیش از 2001سال طبق آمار بدست آمده طی 

ی دانش ثبت نامرخ اثنا،ندر همین .در مدارس آزاد اشتغال دارند فعالیت به هزار کادر آموزشی تمام وقت 50000

طبق .  ، به ثبت رسیده استدرصد69درصد ومدارس دولتی20درصد ، مدارس کاتولیک11 در مدارس آزادآموزان

ت نام دانش آموزان  ثبنرخدرصد و 15آزادمراکز متوسطه ثبت نام دانش آموزان نرخ  میالدی ،2001سال آمار

ثبت نرخ درصد % 55 .بالغ می گردد%31و % 42 مقایسه با مدارس غیر دولتی دیگر به ترتیبدر% 9ابتدایی 

الزم به .درصد به مقطع ابتدایی تعلق دارد% 45مدارس آزاد به مقطع متوسطه و دانش آموزان در نامهای تمام وقت 
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نموده متوسطه ثبت نام  ودر مدارس ابتدایی) از آنان% 83(یادآوری است که اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان

 درمدارس آزاد  کشوردرصد از کادر آموزشی17کل معلمین مدارس استرالیایی و درصد از13همچنین.بودند

 .فعالیت می باشندبه مشغول 

 2001سال طی استرالیا  آزاد  درمدارسی دانش آموزانثبت نامنرخ                     

11%
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69%
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 نهادهای مرکزی

 )NCISA(شورای ملی انجمن های مدارس آزاد 

 آموزش استثنایی

  آموزشی سیاستهای

تلفیق دانش آموزان معلول با دانش آموزان عادی در مدارس ابتدایی           اصلی ترین سیاست آموزشی کشور استرالیا،     

ه انتقـال موفـق از مدرسـه بـه محـیط زنـدگی              و متوسطه و ارائه برنامه هـایی بـا هـدف قادرسـاختن دانـش آمـوزان بـ                  

 درصـد  2 کشور بر  تعداد کل دانش آموزان استثنایی به تعداد کل دانش آموزان         ،1992 سال   طبق آمار . است بزرگسالی

 .بالغ می گردد

 کودکان نیازمند ویزه مدارس تخصصی 

یستم آموزش ایالتی ، به این نوع مدارس تخصصی پرورش کودکان معلول ذهنی یا جسمی فعالیت می کنند و در س

کودکان ناتوان در یادگیری ، مطابق با شرایط آموزشی دوره های ابتدایی یا دبیرستان آموزش های خاصی ارائه می 

 .گردد 
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 آموزشیهمکاریهای 

 1964 - 1999طی سالهای  بر مبنای درصدبا توجه به سن و جنسیتی افراد  مشارکت آموزشنرخ

نزنا          نمردا      نزنا        نمردا        نمردا        ن زنا        نمردا        نزنا           تحصیلیسال
3 8 13 20 34 42 63 70 1964 
6 10 28 31 53 55 81 82 1974 
8 12 39 36 65 64 90 89 1984 

14 17 63 57 83 77 94 91 1994 
13 15 66 58 84 78 94 92 1999 

 DETYA و ABS: منبع 

 1975 – 1997 در برنامه های مختلف آموزشی بر مبنای درصد طی سالهایسال 15 –19رده های سنیمشارکت آموزشی افراد خ نر

  تحصیلیسال مدارس TAFE آموزش دانشگاهی جمع کل
58 5/6 2/15 3/36 1975 

8/67 1/6 9/20 8/40 1984 
9/71 4/8 6/19 9/43 1989 
3/78 1/10 6/19 6/48 1994 
3/80 7/10 1/20 5/49 1997 

 DETYA: منبع 

  بین المللی همکاریهای

بین المللی کردن آموزش و افزایش امکان جابجایی کردن بین المللی مشاغل مستلزم تالشهای بین المللی است 

در زمینۀ گسترش توافقات برای تشخیص صالحیت های . یت ها و استردادها را افزایش دهدتا امکان شناخت صالح

و حرفه ای استرالیا نقش فعالی داشته و این کار را با پایه گذاری روابط دو جانبه و گردهمایی های چند آموزشی 

 استرالیا در سالهای اخیر دربهتر کردن شناخت استعدادها برای اهداف آموزشی یادداشت .جانبه انجام می دهد

موافقت نامه های مالزی ، ایتالیا .لند امضاء کرده است ، و تایلمان ،فرانسه ، ایتالیا ، مالزیتفاهم دو جانبه ای را با آ
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و آلمان شامل سفارشاتی مبنی بر دادن امتیاز به مؤسساتی است که سطح متناسبی از شناخت استعدادها و صالحیت 

ی ها را در نظر گرفته اند این یادداشت تفاهم که با فرانسه و ایتالیا منعقد شده است شرایط را برای چهارچوب وسیع

از همکاری در زمینۀ شناخت دو جانبۀ امتیازات آموزشی فراهم می کند که از سوی موسسات آموزشی هر دو 

به شکل چند جانبه ای استرالیا کنوانسیون منطقه ای را با موضوع شناخت مطالعات .کشور تدارک دیده شده است

 پذیرفت و اخیراً ریاست کمیسیون منطقه 1985، دیپلم ها و رتبه ها در آموزش عالی آسیا و اقیانوس آرام در سال 

با موضوع شناخت مطالعات 1979همچنین استرالیا یکی از احزاب کنوانسیون .ای کنوانسیون را بعهده گرفته است

دیپلم ها و رتبه ها در آموزش عالی ایاالت متحده است که به منطقۀ اروپایی تعلق دارد و اخیراً کنوانسیون شناخت 

ـ اقیانوس آرام و  د چون کنوانسیونهای اروپا و آسیااء کرده و بزودی آن را تصویب خواهد نمولیسبون را امض

گردهمایی های وابسته ابزارهای بسیار مفیدی را برای گسترش همکاری در زمینۀ شناخت آکادمیک و قابلیت 

رکت کرده که هدفشان نظم البته استرالیا در سالهای اخیر در طرحهایی هم ش.جابجایی آموزشها ارائه می کنند 

جدا از عواقب قابل توجهی همچون موانع مشخص .دهی توسعه یافتۀ بین المللی برای شناخت دو جانبۀ مشاغل است

در شناخت صالحیت ها و امضای چند یادداشت تفاهم این ابتکارات همچون موقعیت هایی را بوجود آورد که 

ناخت صالحیت ها را  در آموزش عالی ممکن می ساختدر حالی تبادل نظرات و دیدگاههای معیارها و روشهای ش

که از یک سو این ابتکارات با کاهش موانع شناخت و تشخیص صالحیت ها امکان ایجاد روابط تجاری را در 

در تشریک مساعی با بین المللی کردن سیستمهای آموزشی نیز ارزشمند . زمینۀ خدمات حرفه ای تسهیل می نمود 

که در زمینۀ توافقات منطقه ای توسعه یافته در زمینۀ تشخیص صالحیت ها و مهارتها بیش از طرحی .هستند 

 است که (IEAUSE)طرح مهندسی اپک ـ کار ابتکاری و دیتا و انجمن ـ استرالیا .طرحهای دیگر قابل توجه است
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کاری توسعۀ منابع انسانی انجمن ) اپک(با توجهات و کمک مالی سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام ـ

(HRDWG) این همکاری ها در زمینه های کاری قالبهای نظارتی یا صدور مجوز ، مقامات .  پیشرفت کرده است

 :رسمی دولتی و از کشورهای اقتصادی عضو اپک بود که نامشان به این شرح است 

زی ـ نیوزیلند ـ گینۀ نو ـ فیلیپین ـ سنگاپور ـ استرالیا ـ کانادا ـ چین ـ هنگ کنک چین ـ اندونزی ـ ژاپن ـ کره ـ مال

 .تایلند ـ ایاالت متحده و ویتنام 

این طرح مکانیسمی را توسعه بخشید که امکان جابجایی مهندسان حرفه ای را در منطقه تسهیل می کرد و این کار 

 قالب می گردد توضیح مهندسی اپک را در دو. با از بین بردن موانع تشخیص صالحیتهای مهندسی انجام می شد 

 :داد 

 .چهارچوب تعادالت اساسی و چهار چوب معافیت دو جانبه 

  چهار چوب تعادالت اساسی ، معیارهایی را مطرح می نماید که طبق آن متقاضیان برای درجات مختلف از 

 .جمله مهندس اپک مورد ارزیابی قرار می گیرند 

 :معیارهای تعادالت اساسی از این قرار است 

 .  تکمیل برنامۀ مهندسی معتبر یا مشخص شده .

 .واجد شرایط بودن برای انجام کارهای مستقل در محیط خانه .  

 .داشتن حداقل هفت سال تجربۀ کاری از زمان فارغ التحصیلی .  

 .داشتن حداقل دو سال مسئولیت مفید در زمینۀ کار مهندسی .  

 .ورد نظر ادامۀ سطح کاری به شکل حرفه ای تا سطح م.  
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داوطلبانی که دارای این شرایط باشند فهرست مهندسان اپک معرفی شده که با توجه به شرایط اقتصادی 

ترنت از آنها همکاری بعمل کشور آنها و مسئوالن صدور مجوز و نظارت در دیگر کشورهای اقتصادی از طریق این

ن اپک داده شد که این  تهیۀ فهرست مهندسادر زمان این گزارش به هفت عضو سازمان اقتصادی اختیار.می آید

ر می رود که اندونزی ژاپن ، مالزی و نیوزیلند بودند انتظاالیا ،کانادا ،هنگ کنگ ،چین ،کره ،استرهفت کشور

عالوه بر این دیتا .عوت شوند تایلند ، ایاالت متحده و ویتنام نیز در سال آینده به فعالیت در این امر د،فیلیپین ،

حسابداری ،معماری،مهندسی،حقوق ،پرستاری ونقشه ( مورد از مشاغل کشور استرالیا 6اخیر دربارۀ سالهای در

 خود در کشورهای همتای اری پایه گذاری و توافقات نظارتیلحاظ مفاهیم ساختدواراست که ازامی) برداری

و مثمر ثمر بود چون  این فعالیت مفید .یابدکشورهای آ ث آن ـ توسعه و گسترش منطقه ـ با تمرکز خاص بر

کاربردهای کنونی تشخیص صالحیت ها را در منطقه مستند و حتمی کرده و موانع تشخیص دو جانبۀ صالحیت ها 

پروژه های توسعۀ امکان جابجایی برای معماران .و نیز فرصت های موجود را برای توافقات ممکن معلوم می کرد 

     .به مورد اجرا در آمد2001 نخست سال مهیدر ننیز حرفه ای ـ تحت عنوان معماران اپک ، 

 امتیازات آموزشی 

 :از جمله مهمترین امتیازات مراکز آموزشی کشور استرالیا می توان به موارد ذیل اشاره نمود 

 ارائه مدارک سطح باال و قابل قبول جهانی  •

 ن آمریکا و انگلستاکشورهای  مناسب ، قابل رقابت با ی و اقامتیهزینه های تحصیل •
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 تحصیل در محیطی آرام، امن و مفرح  •

 تنوع مطیف وسیعی از زبانهای آموزشی با شرایط وجود  •

 دانشگاه ها و مراکز آموزشی استرالیا متناسب وحساس بانیازهای دانش آموزان بین المللی میباشند •

د بوده و در مراکز آموزشی استرالیا همواره حساس و همراه با نیازهای فرهنگی و مذهبی دانش آموزان خو •

 . جهت تطبیق آنان با شرایط محیطی جدید، به آنها یاری میرسانند

 . استرالیا دارای محیطی َآرام و با حداقل نا مالیمات جنایی و سیاسی میباشد •

بسیار است که ساکنین آن  هماهنگ دنیا و درعین حالاسترالیا یکی از بزرگترین اجتماعات چند فرهنگی  •

 . باز میباشندراحت، دوستانه،گرم و 

هر دانشجو میتواند در .  وجود دارد و دانشجویان  دانش آموزانکلیهامکان کار در حین تحصیل برای  •

 مجوز. ساعت در هفته و در هنگام تعطیالت بطور تمام وقت به کار بپردازد20خالل ترم تحصیلی تا 

 . میگرددصادر بالفاصله پس از آغاز تحصیل ی دانش جویانکار

 2001طی سال دانش آموز و دانشجو در استرالیا 130،000 غ برتحصیل بال •

به این گردد ی از مراکز آموزشی استرالیا ارائه میرخاگر دانش آموزان سیستم آموزش از راه دور را که توسط ب       

 . نفر میگردد157،000رقم اضافه کنیم، این تعداد بالغ بر 
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 یاصول و اهداف آموزش

یـک از ایالتهـا کنتـرل       به موجب قانون اساسـی اسـترالیا هر       یا یک نظام فدرالی است و       نظام حکومت در استرال   

اسـترالیا برابـری دسـتیابی بـه کلیـه          اصل حاکم بر آموزش و پـرورش در       . را درایالت خود برعهده دارند     نظام آموزشی 

. ی عمـومی اسـت    کمک به رشد ابعاد فردی و جامعه پـذیر آموزش پایهتأکید اصلی در دورۀ .سطوح آموزشی است    

 .ف اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردند اهدا متوسطه و آموزش عالی طی دوره تکمیلی

  اولویتها و عالیق آموزشی

 :از جمله مهمترین اولویتها و عالیق آموزشی استرالیا می توان از موارد ذیل نام برد 

 یپرورش نیروی کار برای جامعه مبتنی بر فن آور •

 پاسخگو بودن آموزش و پرورش به نیازهای در حال تغییر نیروی کار  •

 برقراری ارتباط بین آموزش و پرورش و کارآموزی •

 تداوم بخشیدن به آموزش حرفه ای و حرفه آموزی به صورت آموزش در طول زندگی •

دوره حرفه آموزی تأکید بر آنچه که فرد می تواند در پایان (اتخاذ رویکرد شایسته محوری در حرفه آموزی •

 )و در محل کار انجام دهد 
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 یقوانین آموزش

ایـن قـوانین عمـدتاً در       . هر یک از دولتهای ایالتی قوانین مربوط به آموزش و پرورش خود را وضع می نماینـد                  

، با همکاری دولتهای ایـالتی ، نقـش مهمـی در تـأمین              دولت فدرال .شده اند   1880 تا   1870دوره ای بین سالهای     

برخـی مبـانی    از جملـه    .  و عمل به تعهدات عدالت اجتماعی دولت در قبال آموزش و پرورش ایفـا مـی نمایـد                  برابری

 قـانون تبعـیض نـژادی ، قـانون          مـی تـوان از     قانونی نیز حمایت شـده اسـت         اتارزشی در این خصوص ، که با مصوب       

 .دنام برتبعیض جنسی ، قانون عمل اثباتی ، قانون حقوق بشر و برابری فرصتها 

 های دانشگاهیشهریه   قوانین اصلی     

به شکل رو به رشدی اجراء می گردد که در آن توانـایی دانشـگاهها در بـه عهـده                    1980قانونی از اواسط دهۀ     

، مؤسسات پرداخت هزینـه هـای دانـش آمـوزان خـارجی را آغـاز                1985 سالدر.گرفتن مخارج ، لحاظ شده است       

، دانشـگاهها  1998ازسـال   . گسـترش یافـت    کارشناسـی ارشـد    دوره هـای     بـه برخـی   1988ین امر در سال     ا.کردند

ئۀ فضاهایی برای دوره های لیسـانس بـا توجـه بـه شـرایط دولـت فـدرال در پرداخـت هزینـه هـا                          اهمچنین قادر به ار   

 .مؤسسات خصوصی آموزش عالی ، هزینه های خودشان را تعیین می نمایند.بودند

ونی مورد تجدید نظر قرار گرفت که اجازه می داد دانشگاههای فضاهایی را قان،1996سالهزینۀ دورۀ لیسانس ، در

ین  طبق ا.در نظر بگیرند1998 دانشجویان بومی در ازای دریافت هزینه از سال کارشناسی ویزهبرای دوره های

رند قرار دا HECSکه این فضا ها را جانشین فضاهایی کنند که تحت مسئولیت قانون دانشگاهها تجاز نیستند 

دولت فدرال شرایطی را برای تعدادی از فضاهای مشمول پرداخت هزینه ای تعیین کرده که ممکن است از سوی .
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دوره هایی با کمک هزینۀ تحصیلی که منجر به ثبت نام موقت مثل مشاغل پزشکی توسط .دانشگاهها ارائه شوند

هزینه دورۀ فوق لیسانس ـ برای . نمی کند مسئوالن منطقه ای ، ایالتی یا فدرال ، دانشجویان بومی را پذیرش

 دوره هایی با پرداخت هزینۀ کامل ، در مؤسسات نیز و HECSدانشجویان فوق لیسانس هم دوره های با مسئولیت 

معین شد که دانشگاهها تنها توانایی 1980هزینۀ دوره های دانشجویان فوق لیسانس در اواخر دهۀ .ارائه می گردد

ای تعداد محدودی ازدوره هایی را داشتند که برای باالبردن صالحیتها و مهارتهای کاری افراد پرداخت هزینه ها بر

 با هزینۀ آزاد را کارشناسی ارشدمؤسسات توانسته اند دوره های 1994از سال .تازه استخدام شده ،طراحی شده بود 

رداخت هزینۀ آن ترتیب خاصی هم برای کارهای عملی و هم درجات تحقیقی فوق لیسانس برگزار نمایند که پ

 استرالیا بهره مند می کارشناسی ارشدو دانشجویانی که از امتیازات  HECSدانشجویان تحت مسئولیت  .ندارد

 ثبت نام اولیه در جهت کارشناسی ارشدضمناً ، به دوره های امتیازی . شوند از پرداخت شهریه معاف هستند 

 یا دوره هایی که ثبت نام موقت مثل مشاغل پزشکی توسط مقامات پرستاری عمومی یا آموزش مقدماتی دبیری

 .منطقه ای ، ایالتی یا فدرال انجام می گردد شهریه تعلق نمی گیرد 

 

  یمدیریت آموزش

باالترین مرجع سیاستگذاری در آموزش و پرورش شـورای وزرای آمـوزش و پـرورش ، حرفـه آمـوزی و امـور                       

خصـوص  آمـوزش و پـرورش اسـت کـه هـر دو سـال یکبـار بـرای بحـث در                      جوانان است این شـورا مجمـع وزرای         

 دولت فدرال هیچ نقـش مسـتقیمی        .گردد سیاستهای آموزشی تشکیل می      قبالموضوعات مورد نظر و همفکری در       
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دولتهای ایالتی از طریق وزارت آموزش و پرورش ایالت،مسئوولیت         .در ادارۀ آموزش و پرورش کشور بر عهده ندارد        

ظیر برنامه ریزی درسی    تهای آموزشی و همچنین نظارت براجرای مسئوولیتهای واگذار شده به مدارس ،ن           تعیین سیاس 

اداره آموزش و امور جوانـان دپارتمـان        .  تخصیص بودجه ، را بر عهده دارند       ارزشیابی، استخدام و آموزش معلمان و     ،

ی و حصـول اطمینـان از رعایـت     مسـؤولیت تعیـین خـط و مشـی هـای آموزشـ              )DETYA( فدرال آموزش موسوم بـه      

 .استانداردهای آموزشی در ساسر کشور را بر عهده دارد 

  نهادهای مرکزی

 ابتدایی ومتوسطه برعهـده مـدارس دولتـی و غیـر دولتـی              آموزش مسوولیت ارائه برنامه های   در کشور استرالیا    

مدارس دولتی به مدارس غیر     رد  نظارت برعملک مسؤولیت کامل   برخورداری از دولتهای ملی و محلی عالوه بر       .است

به طور مسـتقیم زیـر نظـر وزیـر آمـوزش         مدارس دولتی .دولتی نیز در این زمینه کمکهای مالی الزم را ارایه می دهند           

حمایـت از مـدارس دولتـی و        نیـز عهـده دارمسـوولیت       دولـت مشـترک المنـافع       . ای اداره می گردند     یا منطقه  یایالت

الزم مـالی    اعتبـارات    و تخصـیص  اف و اولویت های از پیش تعیین شده آموزشـی            دستیابی به اهد   جهتغیردولتی در   

 .برای مراکز آموزشی مذکور می باشد
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 هزینه های آموزشیبودجه و 

 

 کل هزینه آموزشی                                                      

 سال تحصیلی به عنوان درصدی از کل   ناخا لص ملیبه عنوان درصدی ازتولید به عنوان درصدی ازهزینه های جاری دولتی

8/14 9/4 4/92 1990 

6/14 1/5 93 1991 

- 4/5 2/91 1992 

- 5/5 8/95 1993 

- 3/5 5/95 1994 

  آموزشی جاریهزینه های                                                        

   تحصیلیسال ان درصدی ازتولید ناخالص ملیبه عنو به عنوان درصدی ازکل هزینه های دولتی

8/14 4/5 1990 

1/14 5/5 1991 

2/14 6 1992 

6/13 8/5 1993 

9/12 6/5 1994 
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 ی آموزش مختلف سطوحمبنای بر یهزینه های جاری آموزش

  تحصیلیسال پیش دبستانی سطح اول سطح دوم سطح سوم سایر سطوح توزیع نشده

6/3 8/4 32 4/57 - 2/2 1990 

1 - 6/26 6/41 7/29 1/1 1992 

- - 5/29 5/38 8/30 2/1 1993 

- - 8/29 6/39 9/29 7/0 1994 

   

 درصد3/5(بالغ  میلیون دالر 22823ی کشور استرالیا برهزینه های عمومی جاری آموزش،1994سال طبق آمار

 . بالغ می گردد )تولید ناخالص ملی

 

 1994 طی سال ی آموزش مختلف سطوحمبنایهزینه های عمومی بر 

  درصد7/0: پیش دبستانی 

  درصد9/29: نخستین سطح 

  درصد6/39: دومین سطح 

  درصد8/29: سومین سطح 

 ی تحصیلی و مخارج زندگیهزینه ها
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A $ )  شهریۀ هر واحد* )دالر استرالیا  
  انگلیسیآموزش زبان  هر هفته220 – 320

 متوسطهقطع م  هر سال9000 – 15000

  کارشناسیمقطع  هر سال9000 – 12000

  کارشناسی ارشدمقطع  هر سال12500 – 15000

  آموزش فنی و حرفه ای   هر سال7500 – 8500

 برنامۀ گواهینامه  هر سال7500 – 8500

A $ )  هزینه و مخارج زندگی* )دالر استرالیا  

 )رپایان هفته ها وعدۀ غذایید3شامل دو وعدۀ غذایی و ( Homestay   هر ماه550 – 800
 خوابگاه  هر ماه400 – 480

 آپارتمان  هر ماه600 – 850

A $ )  اجباری ( پزشکی بیمۀ * )دالر استرالیا( 

  سال1 274
  ماه9 212

  ماه6 148

  ماه3 74

 تحصیلیشهریه های 

10000 A 5000 دالرـ A5500قیمتهای خارجی ـ مقدار اضافی (سال  در دالر A 9500 دالر ـ Aمتوسطهمقطعهزینۀ   دالر  
8000 A 7000ـ   دالر Aواحدهای انگلیسی  دالر 

12000 A 3000 دالر ـ Aایواحدهای آموزش حرفه  دالر در سال  
13000 A 10000 دالر ـ Aایمطالعات مؤسسه  دالر در سال  

30000 A4000  دالر ـ A ات دانشگاهیمطالع )طبق واحد و سطح آموزش متفاوت است (  دالر درسال 
            12000 A درجۀ کارشناسی )چنین واحدهایی در هنرها ، تجارت قانون و اقتصاد است ( دالر در سال 

16000 A 14000 دالر ـ A ارشددرجۀ کارشناسی )کارشناسی علوم و مهندسی  واحد پایۀ آزمایشگاه واحدهای(  دالر در سال  
18000 A 12000ـ  دالر Aگواهی های تحصیلی             دالر 

18000 A 12000 دالر ـ Aدرجۀ استادی یا درجۀ دکتری  دالر 
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 مدارس آزاد  بودجه آموزشی 

مدارس آزاد نظیر مدارس دولتی از طریق ترکیبی از درآمـدهای خصوصـی و کمکهـای مـالی دولـت فـدرال و                       

ایـن  در  .اسـت تفـاوت   مدیگر  کارس فوق با ی   میزان و ترکیب بودجه بندی مد     .اعتبار می گردند  دولتهای محلی تأمین    

،  عواملی چون سطح آموزش اعم از پیش دبستانی،دبستانی ، متوسطه و یا ترکیب سطوح مختلـف بـا یکـدیگر                    راستا

خصوصـیات  بـه مـدارس،    خـدمات آموزشـی     ارائه کننده   جامعه  گردیده ، ایالت و یا منطقه ای که مدرسه در آن واقع           

سـال  طـی   .میزان منابع و امکانات در دسترس مـدارس ،نیـز دخیـل مـی باشـند               و  ه  مختلف جامع سطوح  دانش آموزان   

 شـهریه هـای   میـان ودر ایـن  اعتبارگردیـده  درصد از در آمد کل مدارس آزاد از منـابع خصوصـی تـأمین        64،  1999

س باقی مانده درآمد مـدار    .رس را تأمین می نمود    ادرصد در آمد خصوصی مد    89تحصیلی و دیگر هزینه های مربوطه       

همچنین الزم به   .ای حاصل می گردید    ،کمکهای مردمی و سرمایه گذاریهای مدرسه        اتازمحل جمع آوری اعان   نیز  

درکشـور  .نمودنـد درصـد از منـابع مـالی مـدارس آزاد را تـأمین مـی                36لیاد آوری است که دولتهای محلی و فـدرا        

حلـی و منطقـه ای درتـأمین مـالی مـدارس            استرالیا ، از لحاظ تاریخی ، دولت مشترک المنافع نسبت بـه دولتهـای م              

نابع مالی تأمین شده م. ا به امروز نیز تداوم داشته است      ت  ایفا می نماید که این امر          تری غیردولتی و آزاد نقش برجسته    

کمک به تأمین هزینه هـای  ویزه منابع مالی جاری  خود برمدارس آزاد ویزه  توسط دولتهای محلی و مشترک المنافع       

 : منابع مالی جاری را نیز می توان به دو زیر گروه به شرح زیر تقسیم بندی نمود .تمل می گردد مشعملیاتی

  اعطای کمک های مالی به دانش آموزان جهتمنابع مالی عمومی  •
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 گروههای مختلف دانش آموزان نظیر دانش آموزان استثنایی ، دانش ویزهتأمین مالی هدف دار  •

 مدارس  احداث سواد آموزی ، ارتقاء آموزش معلمین ونظیر شی آموزآموزان بومی و مقاصد ویژه

 .جدید

 منابع درآمدی مدارس آزاد                                                      

36%

64%

 

 کمکهای مالی دولت به مدارس دولتی وغیردولتی  بررسی تطبیقی

 نسبت به همتابان خـود در مـدارس         می باشند تحصیل  به  ارس آزاد مشغول    به طور کلی دانش آموزانی که در مد       

این امر به دولت کمک نموده است تا در زمینـه آمـوزش      .دولتی از کمکهای مالی دولتی کمتری برخوردار می باشند        

این روی از  .گرددصرفه جویی مالی بیشتری به عمل آورد زیرا بیشتر هزینه مدارس آزاد از منابع  خصوصی تأمین می                   

ای هـ هزینـه   کلیـه    بـه تقبـل    وظـف دولت مشترک المنافع و دولتهـای محلـی م        د،مدارس آزا ، در صورت عدم وجود      

نیـز بـه نوبـه خـود بـه         یـن امـر     اکـه   می گردیدنـد     دانش آموزان کشور     هزینه تحصیلی کلیه  مدارس دولتی و به تبع آن       

 .منجر می گردیدمالیاتها و کاهش کیفیت آموزش نرخ افزایش 
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  بخش آموزش ی دولتتباراتاع

ی محلی و ملی کشور استرالیا به بخش آمـوزش          اروز آمدترین اطالعات مربوط به مجموع پرداخت های دولته        

این سال دولتهای ایـاالت مختلـف کشـور         طی  .میالدی تعلق دارد  1999 و سال تحصیلی     1998-99، به سال مالی     

  بـر   سـهم مـدارس دولتـی       میان زش پرداخت نمودند که در این     به بخش آمو   اعتبار   بیلیون دالر 1/18در مجموع مبلغ    

 .بالغ می گردد بیلیون دالر 7/3بربیلیون دالر و مدارس غیر دولتی و آزاد 4/14

  1990-1998 های سال طیبه بخش آموزشیافته ثبت نام و منابع مالی دولتی اختصاص نرخ    

0

20

40

60

80

100

1 2

نام ن ثبت  ميزا

بودجه ان  يز م

 
 بـه  ادرصد از کل پرداخت های دولت به بخش آمـوزش ر 80ی کنیم که مدارس دولتی   با این تفاسیر مشاهده م    

درصد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصـیلی در ایـن بخـش            70که تنها    است   در حالی و این   خود اختصاص داده اند     

 بخـش   در صد از کل پرداخت های دولت به       20درمقابل مدارس غیر دولتی و آزاد با جذب         .مشغول تحصیل بوده اند   

 .درصد ازکل دانش آموزان کشور را در خود جای داده اند30آموزش ، 
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 سرانه هزینه دانش آموزی 

درکشور استرالیا سرانه هزینه دانش آموزان مدارس دولتی نسبت به دانش آموزان مدارس غیر دولتی و آزاد به 

نوسان از سالهای مختلف طی ن  این میزاگفتنی است که.هزار دالر می باشد3792هزار دالر و 6426 تیب برتر

 بیشتر از دانش آموزان مدارس غیر دولتی بسیار در مجموع سرانه هزینه دانش آموزان مدارس دولتی برخوردار بوده و

علت این امر نیز مشخص است ؛ زیرا والدین دانش آموزان مدارس غیر دولتی و آزاد بیشتر هزینه .و آزاد است

 و عالوه براین مدارس دولتی از نمودهب شهریه تحصیلی به این قبیل مدارس پرداخت تحصیلی فرزندان خود را در قال

 . می نمایندمبادرتمنابع مالی به جذب طرق دیگر نیز 

 1998-99سالطی مدارس دولتی وغیردولتی ان سرانه هزینه دانش آموز متوسط               

3792

6426

0

1000
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3000

4000

5000

6000

7000

تي دول ير مدارس غ تي دول مدارس 

دالر

 
 سرانه هزینه دانش آموزان مدارس آزاد حتی از مدارس غیر دولتی نیز کمتر بوده و در الزم به یادآوری است که

 .گرددسرانه هزینه دانش آموزان مدارس دولتی بالغ )% 45-47(هزار دالر2915 رمجموع ب

         

  1998 -99 سال طی   و مدارس آزاد توسط سرانه هزینه دانش آموزان مدارس کاتولیکم   
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 سیاستهای دولت در قبال هزینه های آموزشی

 صرفه جویی در هزینه های آموزشی     اصلی ترین سیاست دولت استرالیا در خصوص هزینه های آموزشی کشور،          

ن صرفه جویی دولت از محل سرانه هزینه دانش آموزان مدارس غیـر دولتـی و                زا، می 1998 -99سال  طبق آمار .است

افـت  سـترالیا سـالیانه بـدون       اعبارت دیگر دولتهای مشترک المنـافع و محلـی          ه  ب.بالغ گردید یون دالر    بیل 6/2برآزاد  

سـهم  گفتنـی اسـت کـه    .نمـوده انـد    بیلیون دالر صرفه جـویی مـالی         6/2 در این قبیل مدارس، مبلغ       تحصیلیکیفیت  

تفاسـیر چنانچـه مـدارس غیـر        ایـن     حال با  .بیلیون دالر است  2/1مدارس آزاد از این میزان صرفه جویی مبلغی معادل          

 بود عالوه بر تأمین بودجه فوق الذکر، از         وظفدولت استرالیا م  شتند، در این صورت     رجی ندا ادولتی و آزاد وجود خ    

 .مدارس دولتی چشم پوشی نموده و مالیاتها را نیز افزایش دهد افت کیفیت آموزشی

 بودجه بندی آموزشی 

 ایـن نـوع بودجـه    .گـردد ر دولتی براساس تعداد دانش آموزان تعیـین مـی   نحوه بودجه بندی آموزشی مدارس غی 

 نیز وابسـته اسـت زیـرا براسـاس          )AGSRC( بندی مالی به مقیاس متوسط هزینه های جاری مدارس دولتی موسوم به             
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فـوق تحـت    سیسـتم   از  عبـارت دیگـر     ه  ب.گردد مشخص می    ی دانش آموز  سرانهاین سیستم میزان کمک های دولتی       

مـدارس دولتـی افـزایش      ی  سرانه هزینه دانش آموز   از این روی،به هراندازه     .گرددمعیار بودجه بندی قلمداد می      عنوان  

نرخ ،2000 ازســـال تحصیلی  پیش.می یابد ،سرانه هزینه دانش آموزان مدارس غیردولتی نیز افزایش         متناسب با آن  یابد  

 و بـرای    درصد8/11 -56رش آموزان مقطع ابتدایی ب     برای دان  )AGSRC( هزینه سرانه دانش آموزان بر اساس سیستم        

ایـن   .بـالغ مـی گـردد   درصد هزینه سرانه دانش آموزان مـدارس دولتـی   2/14-4/62ردانش آموزان مقطع متوسطه ب

 اجرای قـوانین بودجـه ای جدیـد مـدارس غیـر             واسطه به   ،2001-2004 در فاصله سالهای تحصیلی    درحالیست که 

 .یابددرصد افزایش 70و7/13 ررتیب بدولتی و آزاد این میزان به ت

  2001 به ازاء هر دانش آموز برای سال تحصیلی آموزشیحداقل و حداکثر سطوح بودجه بندی 

  حداقل بودجه بندی به دالر حداکثر بودجه بندی به دالر

 مدارس ابتدایی 661                 3‚765           
 مدارس متوسطه  1000                 4‚971            

 

 مدارس غیردولتی، اساس ارزیابی ؛ نیاز آموزشیعمل آمده در سیستم بودجه بندی ه اصالحات اخیر ب

 تغییر یافته را میزان اعتبار اختصاص  درخصوصرسانسبی؛مدارس آزاد و به تبع آن نظر کادر آموزشی و مدیریتی مد

 ، نیاز نسبی مدارس آزاد به )ERI(بع آموزشی موسوم به ، با استفاده از شاخص منا2001از سال پیش .داده است

رس از سیستم وضعیت اجتماعی اعبارت دیگر برای تعیین میزان اعتبار مورد نیاز مده ب.اعتبارات مشخص می گردید

 .گردد می بهره برداری )SES( موسوم به آموزشیو اقتصادی 
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  )ERI(سنتیاشتباه شاخص بودجه بندی 

 یا منابع انباشته مدرسه ، )ERI(ز اجرای سیستم شاخص منابع آموزشی موسوم به از مدت کوتاهی اپس 

 .مدارس آزاد و غیر دولتی آن را تدبیری نامناسب برای تعیین میزان اعتبارات آموزشی یافتند

 :می توان به موارد ذیل اشاره نمود  )ERI(اشکاالت اساسی سیستم از جمله عمده ترین 

o  مالی مدارس عدم تامین 

o  یسطح ثابت اعتبارو برخورداری مدارس از مدارس یانعطاف پذیرعدم 

o  عدم شفافیت 

 بنابراین . براساس اطالعاتی عمل می نمود که از میان مدارس به دست آمده بود)EIR(سیستم      

 .مدارسی که از جزییات کامل سیستم خبردار بودند بیشتر از  بقیه می توانستند اعتبار دریافت نمایند

o مل یاز دارنده تالشهای خصوصی عا 

لغی دست امحل جمع آوری کمکهای مالی نظیر برگزاری جشنواره و غیره به مبچنانچه مدارس از                

به ن  اعتبارات تخصیصی دولت به آنا از)EIR(اساس سیستمبلغ در پرونده آنها ثبت شده و برمی یافتند، این م

 .همان میزان کاسته می شد

o سیستمگیپیچید  

 و تعییرات گاه و به ه از لحاظ مدیریتی و اجرایی برای مدارس بسیار دردسر آور بود)EIR(سیستم               

 . ساخته بود و پیچیده ایگاه در فرمول آن ، سیستم ناکار آمد
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 رس ا مد)SES(اقتصادی/الگوی تأمین اعتباربراساس وضعیت اجتماعی

رس براساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان ا مورد نیاز مدات اعتبارن میزا)SES(براساس الگوی 

فرمول  وضعیت در آمدی ، شغلی  آموزشی والدین دانش آموزان و یا بهتر است بگوییم .گرددآن مدرسه تعیین می 

از )SES(الگوی.گیردمد نظر  قرار می گردیده اندرس در آن واقع اتصادی جامعه ای را که مدقوضعیت اجتماعی و ا

استفاده از یک چنین روشی باعث می گردد تا بدون . آمار و اطالعات گرد آوری شده منطقه ای استفاده می کند

نسبت به تأمین اقدامات الزم  ، نآمد و دیگر اطالعات شخصی آناز والدین دانش آموزان راجع به درنیاز به پرسش ا

 و به تبع آن تقریباً می مشتمل گردیده خانوار 250 برری هر منطقه آما.به مورد اجرا گذارده گرددرس ااعتبار مد

مدارسی که نمره .استی مشابه یکدیگرتوان گفت که وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساکنین آن منطقه تا حدود

)SES( آنها )(شاخص و)% 7/13(و یا باالتر باشد اعتباری معادل ) 130AGSRC(  میزان هر.می دارندرا دریافت 

 )SES(  برای مدارسی که نمره  )AGSRC( درصد شاخص 70باشد سطح اعتبار تا ) 130(متر از ک)SES( نمره 

 در زمرهعبارت دیگر مدارسی که به طور عمده دانش آموزان آنها ه ب.یافت یا کمتر است ، افزایش خواهد 85آنها 

 پایین )SES( ان مناطق آماری  از می آنها که دانش آموزانمدارسی نسبت  قرار دارد به  باال )SES(مناطق آماری 

 ، این الکو به طور )SES( از اجرای کامل طرح پیش. است ، اعتبار آموزشی جاری کمتری دریافت می نمایند

به عتوان بخشی از پروژه . شدردهگذا اجراءمورد درصد از مدارس غیر دولتی به 90آزمایشی و نمادین با شرکت 

 را با دیگر تدابیر مربوط به شاخص در )SES(ی بعمل آمد که نتایج الگوی آزمایشی ، یک سری از آزمونهای اعتبار

نتایج یافته های این آزمونها نشان داد که الگوی آماری .آمد و ثروت والدین دانش آموزان مورد مقایسه قرار می داد
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)SES(ی بر این اساس متدولوژ. تعیین میزان در آمد والدین دانش آموزان استجهت موفق ی الگوی)SES( نوعی 

 )SES( ی مدارس دولتی و غیر دولتی فراهم می نماید که شفاف است ؛ زیرا الگوکلیهاعتبار آموزشی را برای 

عادالنه است ؛ زیرا میزان اعتبار بستگی نمی باشد،اری کبراساس اطالعات روز آمدی است که قابل تحریف و دست

انعطاف پذیر است ؛ زیرا سطح اعتبار نسبت به ،ن مدرسه داردبه ظرفیت اجتماعی و اقتصادی والدین دانش آموزان آ

از تالشهای ، ده در جامعه ای که مدرسه مشغول فعالیت آموزشی در آن است ، پاسخگو می باشدینتغییرات محتمل آ

عبارت دیگر جمع آوری کمکهای مالی توسط اولیاء مدرسه موجب ه خصوصی مدرسه حمایت می نماید ؛ ب

 .برای مدارس ساده است ؛ زیرا شرایط اجرای آن برای مدارس حداقل است، ر نمی گرددکاهش سطح اعتبا

 مدارس   کمکیاتمین اعتبارات

 ، مدارس غیر دولتی که در اعتبارات خود با کمبود )SES(به عنوان بخشی از اجرای الگوی بودجه بندی 

 آنان تأمین می هنگفت پیشینابع  و باتوجه به من)AGSRC( این کمبود نسبت به شاخص گردند،مواجه می 

 در پیشینضمانت های مربوط به این قبیل تأمین کمبود اعتبارات ، یکی از نشانه های اصالحات بعمل آمده .گردد

 حصول اطمینان ازثبات در اعتبارات ،این نوع ضمانت اعتباری.قوانین تأمین اعتبار مدارس غیر دولتی بوده است 

 مورد تهدید  راآنان در برابر اصالحات اعتباری است که حیات برخی از مدارسعملیاتی مدارس و حمایت از 

که قبالً نیز بدان اشاره گردید دولت ازمحل گونه این ضمانت به نفع کل افراد جامعه است زیرا همان .قرارمی دهد

در حال حاضر .دبیلیون دالر صرفه جویی مالی می نمای2/1اعتبارات آموزشی مربوط به مدارس غیر دولتی مبلغ 

 .درصد از مدارس غیر دولتی تحت پوشش این نوع ضمانت اعتباری قرار دارند20حدود 
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 کاتولیک  بودجه بندی مدارس

است ،این گردیده بر اساس موافقت نامه ای که میان دولت مشترک المنافع و بخش مدارس کاتولیک منعقد 

عبارت دیگرمدارس کاتولیک بر اساس الگوی ه ند ، ب تأمین اعتبار نمی گرد)SES(قبیل مدارس براساس الگوی 

) % 2/56( مدارس کاتولیک اعتباری معادل کلیه.گردند ـ یا همان میزان منابع انباشته  تأمین مالی می)ERI (نپیشی

به ازاء هر دانش آموز دریافت می نمایند که برابر با بودجه اعتباری مدارس غیر دولتی است که  )AGSRC( شاخص 

 .باشد) 96(آنها ) SES(نمره 

 دولتهای فدرال و محلی آموزشی بودجه بندی 

میزان اعتبارات تخصیصی از جانب دولت های مشترک المنافع و ،ن اشاره گردید دابنیز که قبالً گونه همان 

دولت های ملی و محلی ـ به جز دولت های محلی کلیه .محلی به مدارس غیر دولتی با یکدیگر متفاوت است

بهره  )ERI( تاسمانیا و قلمرو شمال ـ برای تخصیص اعتبار به مدارس نواحی خود تا حدودی از روش قدیمی ایاالت

مناطق مختلف کشور با یکدیگر تفاوت داشته و برخی از  شمار زیر مجموعه های اعتباریگفتنی است که .می برند

ایزوالسیون را نیز در فرمول نظیر ری استرالیای جنوبی تدابیر دیگ و)QUEENSLAND( ایاالت نظیر کوینز لند 

 .بودجه بندی خود مورد توجه قرار می دهند

 تصویرکلی بودجه بندی جاری آموزشی 

 هر مد نظر قرار دادنتصویر کاملی از اعتبارات جاری دولتی به مدارس غیر دولتی، داشتن  در اختیاربه منظور

 .الزامی استدو نوع اعتبارت ملی و محلی 
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کلی اعتبارات پیچیده است زیرا خصوصیات مدارس ایاالت و قلمروهای مختلف کشور با البته تصویر 

  متجاوز از )SES(  میزان حداکثر  )NSW( برای ذکر یک نمونه ، در ایالت نیوساوت ولز . یکدیگر تفاوت دارد

ایاالت و قلمروهای قوانین بودجه بندی در .می باشد) 112( شمالیهایبوده در حالیکه این نمره در قلمرو) 130(

هر دو   بودجه بندی آموزشیجهت )SES(اجرای الگوی در جریان ذار گدوره طی .کشور با یکدیگر تفاوت دارد

نوع ضمانت تأمین اعتبار تکمیلی مناطق مختلف کشور با یکدیگر .می گیردمد نظر قرار   )SES( و  )ERI( الگوی 

  مقدماتی راجع به میزان حداقل و حداکثر کل سرانه هزینه اطالعات کافی وذیلجداول مشروح در.متفاوت است 

 مدارس غیر دولتی و آزاد ،در هر یک از ایاالت و قلمروهای کشور را ، به نمایش گذاشته زان جاری دانش آموهای

( در این جداول ردیف مشخصات مدرسه حاوی شاخصهای.اطالعات موجود در جداول فوق کامالً واقعی است.اند

ERI(  و )SES( ساله 4 دورهطی مدارس مناطق مختلف کشور است که حداقل و حداکثر اعتبارات آموزشی را

 با مشاهده ردیف مربوط به .دریافت می نمایند) ERI(  و زیر مجموعه  )SES( بر اساس نمره ،2001 -2004

لف کشور نشان از مشخصات مدرسه می توان دریافت که نوسان در حداقل و حداکثر اعتبارات آموزشی مناطق مخت

 میزان سطوح اعتبارات )AGSRC(همچنین ردیف مربوط میزان درصدهای. دارد کشورمیان مدارسموجود تفاوت 

 .ه استاردمدارس غیر دولتی نسبت به مدارس دولتی را به نمایش گذ

 2001سال طی داقل و حداکثر پرداخت های دولت به عنوان هزینه سرانه دانش آموزی نرخ ح
   ابتدایی مدارسدانش آموزان مدارس متوسطهان دانش آموز

ت یالدرا)دصدر(
AGSRC $ درایالت ) درصد( توصیف مدرسه

AGSRC $ توصیف مدرسه  

9/29 1871 )124( SES 
 )2(ERI 8/24 1234 )124( SES 

 )2(ERI حداقل 

9/84 5321  )116(SES 
)11 (ERI 2/73 3647 116( SES 

)11(ERI حداکثر 

 
  ولزثیالت نیوساوا
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   ابتدایی مدارسدانش آموزان متوسطه  مدارسدانش آموزان
در ایالت ) درصد (

AGSRC $ درایالت ) دصدر( توصیف مدرسه
AGSRC $ توصیف مدرسه  

25 1646 )130( SES 
)1( ERI 5/22 1111 )133( SES 

)1( ERI حداقل 

5/85 5638  )89( SES 
)12( ERI 5/86 4262  )73(SES 

)12(ERI حداکثر 

 
   شمالی هایقلمرو

   ابتدایی مدارسدانش آموزان متوسطه  مدارسانش آموزاند
درایالت )درصد(

AGSRC $ درایالت ) درصد( توصیف مدرسه
AGSRC $ توصیف مدرسه  

1/48 5327 )106( SES) 10  (
ERI 5/41 3065 )103( SES 

)6( ERI حداقل 

9/54 6075 )62(SES 
)12( ERI 7/57 4259  )84(SES 

)12(ERI حداکثر 

 
 )QUEENSLAND( ایالت کوینزلند

   ابتدایی مدارسدانش آموزان متوسطه  مدارسدانش آموزان

درایالت )درصد(
AGSRC 

درایالت )درصد( توصیف مدرسه $
AGSRC 

  توصیف مدرسه $

1/42 2625 )120(SES 
)3( ERI 

8/34 1796 )120( SES 
)3( ERI 

 حداقل 

86 5362  )82(SES 
)12 (ERI 

9/71 3714 )86(SES 
)12(ERI 

 حداکثر

 
 مناطق استرالیای جنوبی 

  ابتدایی مدارس دانش آموزان متوسطه   مدارسدانش آموزان
درایالت ) درصد( توصیف مدرسه $ AGSRCدرایالت)درصد(

AGSRC 
  توصیف مدرسه $

9/24 1779 )118( SES 
)1( ERI 

8/24 1265 )118(SES 
)1( ERI 

 حداقل 

1/74 5347  )92(SES 
)12 (ERI 

5/92 4717  )84( SES 
)12(ERI 

 حداکثر

 
 )VICTORIA( یالت ویکتوریا ا

   ابتدایی مدارسدانش آموزان   مدارس متوسطهدانش آموزان
در ایالت )درصد(

AGSRC 
درایالت ) درصد( توصیف مدرسه $

AGSRC 
  توصیف مدرسه $

6/24 1455 )127(SES 8/19 982 )127(SES  حداقل 
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)1(ERI )1( ERI 
3/93 5527  )86(SES 

)12 (ERI 
2/77 3820  )86(SES 

)12(ERI 
 حداکثر

 
                  مناطق غربی استرالیا 

   ابتدایی مدارس آموزاندانش   مدارس متوسطه آموزاندانش
 

 ایالتدر)درصد(
AGSRC 

درایالت ) درصد(  مدرسهتوصیف $
AGSRC 

   مدرسهتوصیف $

2 /36 2664 )124(SES 
 )2(ERI 

3 /35 1767 )124(SES 
)2 (ERI 

  حداقل

4/96 7094  )57(SES 
 )12(ERI 

8 /94 4746  )57(SES 
)12(ERI 

 حداکثر      

 
  )tasmania( اایالت تاسمانی

   ابتدایی مدارس آموزاندانش مدارس متوسطه آموزان دانش
 

 ایالتدر )درصد(
AGSRC 

درایالت ) درصد(  مدرسهتوصیف $
AGSRC 

   مدرسهتوصیف $

4/41 2789 )111( SES 
 )2(ERI 

3 /35 2015 )111( SES 
)2 (ERI 

  حداقل

9/83 5650 )87(  SES 
 )12( ERI 

5/71 4080  )87(SES 
)12(ERI 

 حداکثر       

 نقش دولتهای فدرال و محلی در تأمین مالی مدارس غیر دولتی 

 بیش از دیگر دولتهای محلی و منطقه ای در تأمین حاظ تاریخی ، دولت مشترک المنافع کشور استرالیالاز 

 . که تا به امروز نیز ادامه داشته استنموده استمالی مدارس غیر دولتی نقش ایفا 

 درصد کل 69، میزان پرداخت های ویژه دولت فدرال به مدارس غیر دولتی به 1998-99سال طبق آمار 

در 31که دولتهای محلی و منطقه ای تنها  است در حالیو این  در بخش آموزش بالغ گردید دولتپرداخت های 

 .صد از این هزینه را پرداخت نمودند
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 تأمین اعتبار مدارس غیر دولتی توسط دولتهای ملی و محلی

و محلی نقش کامالً برجسته و انحصاری در  دولتهای ملی،  مشهود است های فوق که در نمودارگونههمان 

 دولت مشترک  ودرصد89منطقه ای  ین رابطه دولتهایادر .دولتی ایفا می نمایندتأمین اعتبارات آموزشی مدارس 

 .را تدارک می بیننددرصد از این اعتبارات 11المنافع 

   آموزشی پروژه های بزرگ دولتیتأمین اعتبار

پرداخت مستقیم دولت در امر تأمین اعتبار مدارس غیر دولتی برای توسعه امکانات خود به دو صورت 

 :صورت می پذیرد ذیل ح در مشرو

 توسط دولتهای ملی و محلی کالن به حوزه آموزش اعتبارات سرمایه ای تخصیص  -1

 غلبه بر مشکالت جهتکمکهای یارانه ای توسط دولتهای ملی و محلی برای کمک به مدارس تخصیص -2

عالوه براین ، .می باشنداء مالی و تأمین منابع مالی و پروژه های بزرگ که از طریق دیون خصوصی در حال اجر

عبارت ه ب.گردندمدارس غیردولتی از کمکهای مالی غیر مستقیم دولت مشترک المنافع نیز بهره مند می 

ارائه نمایند ، تخفیف های مالیاتی اعطا  که به مدارس کمک مالی قابل توجهی آندسته از افرادیدیگردولت ملی به 

 میلیون دالر106  بر به مدارس غیر دولتیکالن دولتمکهای مالی ،مجموع ک1998-99سال طبق آمار.می نماید

دولت در مقایسه با مدارس غیردولتی ، .گرددمیلیون دالر بالغ می 1/38ر بییمجموع نرخ بهره یارانه های اعطاو 

 .ختصاص داده استمیلیون دالر بابت کمک به پروژه های بزرگ ا5/668ی بالغ بردر مجموع مبلغ
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 ی جاری مدارس دولتیمتوسط هزینه ها

 در مدارس دولتی بوده و این شاخص مورد ان مقیاس متوسط هزینه جاری آموزش دانش آموز )AGSRC(شاخص

البته مقیاس جاری تا حدودی هزینه فوق را به . وزرای آموزش ایاالت ومناطق مختلف کشور استکلیه تأیید 

 ، که نباید جزو هزینه های کالنم موجود هزینه های صورت برجسته مورد توجه قرار نمی دهد زیرا بر اساس سیست

دیگر نظیر حقوق بازنشستگی و هزینه کالن شماری از هزینه های اما  ، در این طبقه قرار گرفته گرددجاری قلمداد 

حتی در این لیست هزینه  . ، از این لیست حذف شده اندگردداستهالک آموزشی ، که جزو هزینه های جاری قلمداد

 .دولتی نیز مد نظر قرار نگرفته استس اعتبار اموال و امالک مورد استفاده مدارمین ات

 بودجه بندی جاری آموزش ایاالت مختلف کشور

نحوه تأمین اعتبار جاری مدارس غیر دولتی توسط دولت مشترک المنافع استرالیا همچنان براساس طبقه 

 بر حداقل و حداکثر نرخ هزینه سرانه دانش آموزییل ذدر جداول .می باشداستوار ) ERI( بندیهای سابق سیستم 

 :داده شده است مایش ن،2001سال طی  مبنا دالر

 )ACT(دولت مشترک المنافع استرالیا 

  )$(حداقل  )$( حداکثر

 مقطع ابتدایی 371 1100

 مقطع متوسطه 582 1604

   )NEW SOUTH WALES( نیوساوت ولز 

دانش آموزی مدارس غیر دولتی توسط دولت محلی ایالت  نیوساوت ولز نیز  نحوه تأمین اعتبار هزینه سرانه 

 . دولت مشترک المنافع صورت می پذیرد )ERI(بر اساس طبق بندیهای سابق سیستم 
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   )$( حداقل   )$( داکثرح

 مقطع ابتدایی 490 714

 مقطع متوسطه 1286 1781

  )NORTHERN TERRITORY(  شمالی هایقلمرو

 در  .نمایـد مدارس غیر دولتـی اسـتفاده مـی         کلیه   برای   ی قلمرو شمالی ازروش تأمین اعتبار واحد      دولت محلی 

دالر و بـرای دانـش آمـوزان    ) 1251 (بـر این منطقه نرخ هزینه سرانه دانش آموزی برای دانش آموزی مقطـع ابتـدایی     

 شـمالی بـر اسـاس       هـای د قلمرو  مدارس آزا  سایربه جز یک مدرسه ،      .بالغ می گردد  دالر  ) 1817 (برمقطع متوسطه   

( نمـره  گفتنی اسـت کـه   .می گیرندقرار ) 10و12(دولت مشترک المنافع ، در زیر مجموعه         ) ERI( سیستم سابق   

SES (  این مدارس)است ) 12 و 62. 

 )QUEENS LAND( ینزلندئکو

 بـر   هاثابت و متغیر  روش بودجه بندی هزینه سرانه دانش آموزی دولت محلی ایالت کوینز لند ترکیبی ازحداقل               

 بـرای دانـش      ،2001 در سال تحصـیلی      ان در این ایالت نرخ هزینه سرانه دانش آموز        .اساس نیازهای موجود می باشد    

 .بالغ می گردد دالر 1104متوسطه بر دالر و برای دانش آموزان 722آموزان ابتدایی

 شمار دانش ،)SES ( ، نمره  )ERI(  ینپیشالزم به یاد آوری است که میزان هزینه متغیر بر اساس طبقه بندی 

رس ، زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم آموزش و چند عامل دیگر از این دست ادور افتادگی مد،آموزان استثنایی 

درصد با 25 و )SES(و نمره  ) ERI( درصد اعتبار این بخش از محل طبقه بندی 75بر این اساس ،.تعیین می گردد

 .ربوط به نیازمندیهای دانش آموزان تهیه و تأمین می گردداستفاده از اطالعات م



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
144
  

  )SOUTH AUSTRALIA( استرالیای جنوبی 

تأمین اعتبار هزینه سرانه دانش آموزی متشکل از دو جهت سیستم بودجه بندی دولت محلی استرالیای جنوبی 

می باشد خود دارای چندین زان وبخش متغیر که معروف به بخش نیازمندیهای دانش آم.بخش ثابت و متغیر است

بخش فرعی دیگر است که به نوبه خود عالوه بر نیازهای دانش آموزان ، نیازمندیهای مدارس را نیز شامل می 

 : استوار است اصول ذیل بر  نیز خودرسانیازمندیهای مد.گردد

 )ح تأمین اعتباری وباسط(ـ شاخص محرومیت 

 ـ میزان یارانه های کمکی 

 فوق العاده ویژه اتعتبارمشمول ا از امکانات ، عدم برخورداریرس که در نتیجه ادگی مدـ عامل دور افتا

 .می گرددمدارس خارج از محدوده 

همراه با سطوح مختلف نیازمندی ذیل نیازمندی دانش آموزان نیز به نوبه خود بر اساس عناوین مشروح در 

 :گرددطبقه بندی می 

 . نیازمندی مدرسهکارت مخصوصبرخوردار ازدانش آموزان  •

  نیازمندیهای ویژه  مواجه بادانش آموزان •

 .نمی باشنددانش آموزان بومی و دانش آموزانی که قادر به تکلم به زبان انگلیسی  •

 جبران کمبود اعتبارات ناشی از عدم دریافت به منظورمعافیت شهریه ای که برای کمک به مدارس  •

 .شده استرده اشهریه به علت تنگنای اقتصادی به اجراء گذ
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 )TASMANIA( ایالت تاسمانیا

 مدارس غیر دولتی متوسطه و مقدماتی و تکمیلیدولت محلی ایالت تاسمانیا برای سه مقطع تحصیلی ابتدایی ، 

  )SES( این هزینه شامل دو بخش ثابت و متغیر بوده  که از متدولوژی .هزینه سرانه دانش آموزی تخصیص می دهد

تعیین می ) 85-130(از) SES( نرخ فرضی بر اساس حداقل و حداکثر نمره .گردد می دراین امر بهره گیری

الزم به یاد آوری است که حداقل نرخ واقعی هزینه سرانه دانش آموزی از میزان فرضی آن بیشتر است زیرا .گردد

 پایین ترین  ذکر است که الزم به. بالغ می گردد) 114(مدارس آزاد ایالت تاسمانیا تنها به  ) SES( باالترین نمره 

 .می باشد) SES( ) 87( نمره 
 

  بصورت فرضی) $(حداقل  حداقل به صورت واقعی به صورت فرضی) $(حداکثر حداکثر به صورت واقعی

 مقطع ابتدایی 821 945 1116 1103

 مقدماتی متوسطهمقطع  1067 1229 1451 1434

 متوسطهتکمیلی مقطع  1436 1655 1953 1930

 

 )VECTORIA( یالت ویکتوریا  ا

تعیین میزان هزینه سرانه دانش آموزی ، مدارس غیر دولتی  بر جهت دولت محلی ایالت ویکتوریا سیستم 

دولت ویکتوریا برای این منظور سیزده سطح بودجه . سابق دولت مشترک المنافع است )ERI(اساس طبقه بندیهای 

  نموده که خود به دو زیر طبقه تقسیم بندی می گردد ، را تعریف )ERI(سابق ) 1(بندی همراه با طبقه بندی شماره 

 را به نمایش 2001 سال طی آمار و ارقام مربوط به هزینه سرانه دانش آموزی این ایالت ذیلجدول مشروح در.است

 . است ردهگذا

  )$(حداقل  )$(حداکثر
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 مقطع ابتدایی 313 828

 مقطع متوسطه 460 1290

 )WESTERN  AUSTRALIA( بی استرالیای غر

 پیشینسیستم تأمین اعتبار مدارس غیر دولتی توسط دولت محلی استرالیای غربی بر اساس طبقه بندیهای 

)ERI( برای این منظور هفت سطح بودجه بندی همراه با در نظر گرفتن شماری از . دولت مشترک المنافع است

تنها مورد استثنایی در این رابطه .حد ایالتی منظور شده استطبقه بندیهای مشترک المنافع در یک طبق بندی وا

است که به دو زیر گروه  با حداکثر سطح تأمین اعتبار برای مدارس مناطق دور ) 12(مربوط به طبقه بندی شماره 

سطح تأمین اعتبار .افتاده ، در مناطقی که هیچگونه مقررات آموزشی محلی وجود ندارد ، تقسیم بندی شده است

ـ برای دانش آموزان گرددولت محلی برای این گروه از مدارس ـ که به طبقه بندی بودجه ای بعدی نیز بالغ می د

 .بالغ می گردد دالر944 متوسطه بر دالر و برای دانش آموزان 580برمقطع ابتدایی 

 

  2001ل  سا طیتأمین اعتبار هزینه سرانه دانش آموزی مدارس غیر دولتی ایالت استرالیای غربی   

  )$(حداقل  )$(حداکثر

 مقطع ابتدایی 904 1738

 مقطع متوسطه 1374 2836

 

 1948 – 1997 بر مبنای میلیون دالر و درصد طی سالهای یآموزش  عمومی و خصوصینرخ هزینه های

 مخارج بعنوان
 GDP درصدی از
 

GNPیاGDP 
 

 خصوصی مخارج
 وعمومی

 

 خالص مخارج
 خصوصی

 

 عمومی مخارج
 

 مالی  منافع
 

  تحصیلیسال   

7/1 5/4 76 15 59 2 49-1948 
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2/2 9 202 35 161 6 54-1953 
3 5/12 380 68 304 8 59-1958 
7/3 18 666 116 533 17 64-1963 
4/5 9/41 2241 252 1774 215 73-1972 
6/6 8/72 4777 305 40120 352 76-1975 
8/6 3/90 6106 344 5370 392 78-1977 
4/6 1/102 6568 382 5794 392 79-1978 
8/5 6/194 11364 635 10048 681 84-1983 
1/5 9/339 17205 1623 14242 1340 89-1988 
- - 25339 3326 20174 1839 95-1994 
- - 29578 4577 23109 1892 98-1997 

 1968سال  ABSبخش مردمی آموزش ، : منبع 
 1974 –1999 طی سالهایمدارس دولتی و غیر دولتی موزان نرخ هزینه های آموزشی دانش آ             

  تحصیلیسال  مدارس دولتیدانش آموزان ی دانش آموزسرانههزینه  نرخ کل هزینه ها
00/1 521 2253 1974 
44/1 1303 2332 1979 
79/1 3523 2194 1989 
07/2 5652 2248 1999 

 
  تحصیلیسال  مدارس غیر دولتیوزاندانش آم ی دانش آموزسرانههزینه  نرخ کل هزینه ها

00/1 523 618 1974 
20/1 1074 651 1979 
26/2 3213 837 1989 
41/3 5892 979 1999 

 عالی هزینه های آموزش

در همین رابطه .دولت فدرال مسؤولیت تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی دولتی را بر عهده دارد

 نظیر دولت ، شهریه های تحصیلی ،سرمایه گذاری بخش صنعت دانشگاههای دولتی درآمد خود را از منابعی
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در نتیجه اصالحات بعمل آمده دربخش آموزش عالی ، دانشجویان .احراز می نمایند،فعالیتهای تجاری و اوقاف 

خارجی و دانشجویان داخلی موظف گردیدند به ترتیب شهریه کامل تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی را به 

درسال  )HECS(معرفی طرح کمک هزینه آموزشی  نیز با دولت فدرال.صیل خود بپردازنددانشگاههای محل تح

 با کمک دانشجویان دانشگاهها برخی از هزینه های دوره های تحصیلی را از این محل تا درصدد برآمد،1989

 تنهاانان بوده و ل ،آموزش و امور جوا برعهده دپارتمان اشتغ)HECS(مسؤولیت اجراء و نظارت بر طرح.جبران نماید

 شامل حال )HECS(آموزشیطرح کمک هزینه .می گرددشهریه از دانشجویان داخلی دریافت %)35(به طور متوسط

که در دوره های آموزش عالی   افراد دارای تابعیت کشور استرالیا و شهروندان نیوزیلندی وشهروندان استرالیایی

در حقیقت آموزش عالی در حیطه اختیارات دولت مشترک .د نیز می گرددانشگاههای دولتی ثبت نام کرده اند

 نظارت آن برعهده دپارتمان آموزش ، اشتغال و امور جوانان است که مسؤولیت مسوولیتالمنافع بوده و 

آموزش عالی کشور استرالیا کمک به اصلی  هدف .سیاستگذاری و توسعه بخش آموزش عالی را برعهده دارد

 .یکدیگر می باشدو عقاید ، متمدن و تشویق و ترغیب شهروندان به تحمل آراء برقراری جامعه دمکراتیک 

 هزینه زندگی

مکان تحصیلی ، خواه  انتخاب.استرالیا از سطوح عالی رفاهی و هزینه های مناسب زندگی بهره مند استکشور   

 زندگی راه های ، سطح هزین افراددریک شهر بزرگ و یا نواحی اطراف شهری وهمچنین الگوی زندگی شخصی

شرایط مختلفی برای مسکن و سکنی گزیدن دانشجویانی که در استرالیا تحصیل می نمایند، وجود .تعیین می نماید

ازطریق دفاترمسکن خود به دانشجویان کمک می TAFEبسیاری ازدانشگاه ها و دانشکده های. دارد

 توصیه های این مراکز موظف به به کارگیری،  دانشگاهی خود از ثبت نامیه تأییداخذ دانشجویان به محض .نمایند
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مراکز اقامتی برای دانشجویان از بسیاری ازدانشگاهها و دانشکده ها .می باشندیافتن مسکن مناسب جهت 

دانشجویان میتوانند .ی آورند که امکانات خواب،آسایش و خوراک دانشجویان را فراهم مبرخوردار می باشند

درصورت تمایل آپارتمان و یا خانه ای را اجاره نمایند که معموال این کار به صورت اشتراکی با چند دانشجوی 

دانشجویان حداقل برای چند ماه اول ترجیح میدهند که با خانواده های استرالیایی زبسیاری ا.دیگر انجام می پذیرد

 که در آن صورت اتاق و غذای شخصاطالق می گردد" اقامت درمنزل "اقامتبه این نحوه .اقامت گزینند

دالر 200درکشوراسترالیا برهزینه های زندگی طورکلی میتوان گفت که به .تدارک می یابد در آن دانشجویان

 .بالغ می گردد)درسالدالر آمریکا10،500(آمریکا درهفته

 ی دانشجوییهزینه ها

 عالی در استرالیا محدوده ای از شهریه ها و هزینه ها در نظر گرفته شده است برای دانشجویان آموزش       

عالوه بر این دو مورد که در زیر توضیح داده شده است گاهی اوقات مؤسسات ، هزینه های مازادی را برای دیگر 

رزشی دریافت خدمات دانشجویی مثل عضویت دانشجو در سازمان ، هزینه های کتابخانه و آزمایشگاه و لوازم و

برخی دوره ها هزینه های ویژه ای را برای الگوهای تفریحی ، کتابها ، اسکان و دیگر موارد اساسی در . می کند 

  از سوی دولت فدرال معرفی شد تا بار 1989 در سال  (HECS)طرح همکاری آموزش عالی  .نظر می گیرند 

 . ش دانش آموزان برداردبرخی از هزینه های مربوط به مطالعات آموزشی را از دو

HECS  این امکان وجود دارد  که دانش آموزان هر ترم . از میانگین شهریه را تقبل می کند  % 35 حدود

را زمانی به تعویق بیندازند که در آمد  HECSپرداخت کنند یا پرداخت به  HECSتخفیف به  % 25شهریه را با 

 1998  برسد از سال 1999 – 2000 دالر در سال 21984تها یعنی شخصی شان به باالتر از حداقل اولیۀ بازپرداخ
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 دالر از بدهی خود را بشکل بیعانه انجام می دهند واجد شرایط تخفیف قرار 500دانش آموزانی که پرداخت جزئی 

در  با توجه به سه گروه مبتنی بر واحدهای مطالعاتی تغییر یافته است 1997از سال  HECSهمکاریهای . می گیرند 

 : برای هر گروه عبارتند از HECS همکاریهای 2000سال 

هنر ، علوم انسانی ، مطالعات قانونی و قضاوت ، مطالعات اجتماعی ، هنرهای کاربردی و بصری ،  •

 . دالر 3463آموزش ، پرستاری 

ریاضیات ، محاسبه ، دیگر علوم بهداشتی ، منابع قابل تجدید و کشاورزی ، معماری و ساخت  •

 . دالر 4932 علوم ، مهندسی و پردازش ، علوم اداری ، علوم اقتصاد و بازرگانی ـ محیط ،

 دالر 5772حقوق ، پزشکی ، علوم پزشکی ، دندانپزشکی ، خدمات بهداشت دندان ، دامپزشکی ـ  •

. 

برای شهروندان استرالیایی ، شهروندان دائمی استرالیا و شهروندان نیوزیلندی در دورۀ  HECSهمکاری 

تمامی دانشجویان 1996در سال .زش عالی ثبت نام کرده اند که مورد پشتیبانی مالی دولت فدرال است آمو

 را به شکل ودیعه و بدون تخفیف پرداخت HECSنیوزیلند و بعضی شهروندان دائمی الزم بود تا حق همکاری 

اخت می گردد ، دانشجویان برای کسانی که شهریۀ آنها توسط مؤسسات پرد HECSمعافیت از پرداخت .  نمایند 

تحقیقی  HECS  و دانشجویان فوق لیسانس با معافیت Merit Based Equityخارجی ، دارندگان بورسیه های 

دانشجویان همچنین در مواردی از پرداخت شهریه معاف می شوند که در دوره های بدون کمک . وجود دارد 

ویان بی بضاعت ، دوره هایی که هزینۀ آن توسط یک کارفرما هزینۀ تحصیلی ، دوره های توانمند سازی برای دانشج

هزینه .پرداخت شده ، و دوره هایی در بعضی کالجها که مورد حمایت مالی دولت فدرال نیستند ، ثبت نام نمایند 
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 های تحصیالت عالی در استرالیا برای دانشجویان در مقایسه با سطوح مشابه در انگلستان و ایاالت متحده، بسیار

 :متوسط هزینه های تحصیلی در استرالیا عبارتند از .مناسب و مطلوب میباشد

 هزینه سرانه دانشجویی 

 و دانشجویان داخلی.  دالر استرالیایی می باشد12200متوسط هزینه زندگی برای دانشجویان در سال 

 هزار دالر استرالیایی بابت شهریه تحصیلی پرداخت 35000 هزار دالر و حداکثر 10000خارجی در سال حداقل 

 ورود و جهت الزم به یاد آوری است که مؤسسات آموزش عالی کشور استرالیا از دانشجویان خود .می نمایند

 ه از جمله این قبیل حمایتها می توان از کتکمیل دوره های تحصیلی دانشگاهی حمایت همه جانبه بعمل می آورند

 .نام برد مالی وخدمات حمایتی ،مشاوره ای، تحصیلی ،بهداشتی ، ورزشی 

  ی دانشجویان خارج تحصیلیهزینه های

به دانشجویانی که از خارج استرالیا برای تحصیل در مؤسسات استرالیا آمده اند معموالً دانشجویان خارجی 

 ، دولت فدرال برنامۀ تمام پرداخت را برای این دانشجویان تصویب کرد که همراه 1985در سال . گفته می گردد 

 ، تمامی دانشجویان خارجی ، 1990از ژانویۀ . آن طرح کمک هزینۀ نسبی به دانش آموزان خارجی نیز تصویب شد 

ت ضمانت یک برنامۀ تنها دانشجویانی از پرداخت شهریه معاف هستند که تح.شهریۀ کامل را پرداخت کرده اند 

  ،(IPRS)کمکی خارجی بوده یا بورسیه باشند از چنین مواردی می توان به بورسیۀ تحقیقی بین المللی فوق لیسانس 

 هفتگی - دالر آمریکا 60   نگلیسی    آموزش زبان ا

 سالیانه - دالر آمریکا TAFE  5200 ) (حرفه ایو فنی     آموزش 

  سالیانه-برای علوم پایه  یکادالر آمر 9000 برای دوره های تجاری و هنر، دالر آمریکا6000  کارشناسیآموزش     

  سالیانه-برای علوم پایه  دالر آمریکا 9000 برای دوره های تجاری و هنر، دالر آمریکا7300  یکارشناسی ارشد و دکتر   آموزش 
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برنامۀ امتیازات استرالیا ، اروپا ، طرح کمک هزینۀ تحصیلی و بورسیۀ کشورهای مشترک المنافع ، یا دانشجویان 

 . نامۀ پرداخت هزینۀ دانشجویان خارجی ، الزامی شده است ، اشاره نمود خارجی مشمول کمک هزینه که در توافق

 نهادهای سرمایه گذار

 به تفصیل نشان ذیلبخشهای مسئول سرمایه گذاری و انجام آموزش و پرورش حرفه ای در استرالیا درنمودار

است که باقیماندۀ آن در حال حاضر،صنعت و دولت مقادیر یکسانی از بودجه را اختصاص داده .داده شده است

تقریباً نیمی از برنامه های آموزش و پرورش حرفه ای در مؤسساتی اجراء می شوند .توسط افراد پرداخت می گردد

 .که هزینۀ بودجۀ آنان توسط عموم مردم پرداخت می گردد

؟ ند  آ مي  ايه گذاري  م چه آسي سر

10%

45%

45%  مردم 

ولت  د

م  بي نا

 


