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 مالحظات جغرافیایی

ره آسیا، در کنار دریای چین جنوبی ، نمیکره شرقی، در جنوب شرقی قادر نیمکره شمالیکشور مالزی 

 اهی برونئی وشجوارکشورهای اندونزی؛ پادجنوب شرق آسیا و درفدراسیون مالزی در  در همسایگیو

این مساحت .تقسیم شده استهم  منفک ازچین جنوبی به دو قسمت  دریایو توسطته شتایلند قراردا

 .باشد ن رسمی آن باهاسا مالزی میبوده و زبا)  شصتمین کشور جهان( کیلومترمربع329750کشور

از دو قسمت مجزا تشکیل گردیده که       این کشور   . و تایلند واقع شده است    ) در جنوب جزیره برنئو   (اندونزی  

کشـور  . و دیگری در انتهای شبه جزیـره ماالیـا واقـع شـده اسـت              ) مالیمانتان(یکی در شمال جزیره برنئو      

. ی آن عمدتاً در نواحی صباح، ساراواک و پاهنگ قـرار دارد           کشوری کوهستانی است و رشته  کوهها      مالزی،  

رودهای مهـم   از جمله   . اند  جلگه ها در آن وسعت زیادی داشته و جنگل ها هم قسمت اعظم آن را پوشانده               

آب و هـوای    .  اشاره نمود  پراک و پاهاگ در ناالیا، و راجانگ و کیناباتانگان در حزیره برنئو           توان به      می مالزی

 متر ارتفاع بلند تـرین نقطـه و رود راجانـگ           4،101قله کینابالو با  . و پر باران است    گرم و مرطوب     آن نسبتاً 

 .استکشور ترین رود  طویل)  کیلومتر563(

 

  مالحظات سیاسی 

و پادشاه بوسیله شـاهان ایـاالت سـیزده گانـه از میـان              بوده  مشروطه سلطنتی    کشور مالزی    حکومت

مجلس نمایندگان  (از دو مجلس قانون گذاری       نیز قوۀ مقننه .  کردند ب می  سال انتخا  5خودشان برای مدت    

 ساله، و دیگری    5برای یک دوره  )  نفر از صباح   16 نفر از ساراواک و      24 نماینده از ماالیا،     114( عضو   154با

 سـاله  5برای یک دوره   ( توسط پادشاه و بقیه توسط شوراهای کشوری         آننفر32 عضو که    58با   سنا   مجلس

ه کـه مطـابق      تدوین شد  1963در سال کشور مالزی    قانون اساسی    .، متشکل گردیده است   )شوند  ب می انتخا

 ایالت تشکیل گردیده که زیر نظر شاهان محلی، به وسیله وزیران منتخب شوراهای ایالتی،               13 از   رکشو آن
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 سـازمان   می توان بـه    احزاب از جمله مهم ترین      فعالیت احزاب در مالزی نسبتاً آزاد بوده و       . ند کرد اداره می 

موکراتیـک، حـزب    ملی ماالیای متحد، انجمن چینی های مالزیا، کنگره هنـدیان مالزیـا، حـزب جنـبش د                

از انگلسـتان مسـتقل      کشور مـالزی      1957 در سال    . اشاره نمود   حزب خلق ساراواک    و اسالمی پان ماالیی  

ت سازمان ملل درآمـده و عـالوه        به عضوی 1957 در سال     این کشور    .شده و روز ملی آن سیزدهم اوت است       

- بانک جهـانی - گات-ائو - اسکاپ-دی سی  سی-آن سه -دب -بر آن در سازمان های ملل مشترک اللمنافع   

 کنفـرانس  - برنامـه کلمبـو  -ومـو -هـو  -وپـو  - یونیـدو - یونسکو- ایتو -ایمف-یمکو - ایلو -یفک -یکائو -آیدا

 . نیز عضویت دارد کشورهای غیر متعهد-اسالمی

 

 ظات اقتصادی مالح

 فلـز کـاری ، السـتیک، چـوب، کـود شـیمیایی ،               مالزی می توان به   مهمترین صنایع کشور     از جمله   

 میوه جات، چای ، فلفل ، روغن نارگیـل،          . اشاره نمود  نساجی، مواد غذایی، ذوب فوالد و تصفیه نفت و شکر         

کیل داده و سـرانه زمـین       برنج، شکر، کائوچو و موز نیز مهمتـرین محصـوالت کشـاورزی آن کشـور را تشـ                 

 تـن، گوشـت خـوک    13،000تولید ساالنه گوشـت گـاو   . باشد  هکتار می 24/0مزروعی برای هر نفر بالغ بر       

 میلیـارد   2/8تولید ساالنه نیروی الکتریسیته نیز معـادل        . باشد  تن  می  566،000 تن و صید ماهی      48،000

، آهـن،  )تولیـد جهـانی  %35( قلـع وان بـه کشـور نیـز مـی تـ    مهمترین معادن از جمله .کیلووات ساعت است  

میلیـارد بشـکه    8/2ذخایر زیر زمینی نفت آن بالغ بـر         .  اشاره نمود  سنگ، طال، بوکسیت، نفت و منگنز       زغال

در بخـش کشـاورزی و مـاهیگیری        % 50و صـنایع     حـوزه  درنیـروی کـار   % 14. رآورد گردیده است  سال ب در

واحـد آن معـادل یـک    3/2 هـر  و سن 100معادلالزیا ین م مالزی ،   واحد پول   .به فعالیت می باشند   مشغول  

از % 30آن از صــنایع، % 16میلیــارد دالر بــوده  کــه 38/16 تولیــد ناخــالص ملــی نــرخ.  اســت آمریکــادالر

 از جملـه    .باشد  می% 8/4نرخ ساالنه رشد تولید ناخالص ملی حدود        . آید  از معادن  بدست می    % 6کشاورزی،  
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مـواد غـذایی، ماشـین آالت، وسـائط نقلیـه،           : وان به محصوالتی نظیـر       کشور مالزی می ت    وارداتمهمترین  

، ) %14(امریکـا   )  %23( از کشـورهای ژاپـن       اشاره نمود که عمدتاً   فلزات، وسایل الکتریکی و تولیدات نفتی       

کـائوچو،  : ینیز می توان به صادراتازجمله مهم ترین محصوالت     .شود  وارد می )  %7(تانسلو انگ )  %9(سنگاپور

 ) %9(،سنگاپور) %19(، امریکا ) %22( به کشورهای ژاپن   اشاره نمود که عمدتاً    قلع و چوب های جنگلی       نفت،

از جملـه مهـم     .ندنک  توریست از این کشور دیدن می     1،500،000بالغ بر   ساالنه  . شود  صادر می )  %6(و هلند 

 :دمی توان به موارد ذیل اشاره نموموسسات مهم بازرگانی و تجاری این کشور ترین 

 Malaysian External Trade (MATRADE)شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی •

Development "Corporation  

 " Malaysian Industrial Development Authority" (MIDA)هیات توسعه صنعتی مالزی  •

 Malaysian Technology Development" (MIDC)شرکت توسعه تکنولوژی مالزی •

Corporation " 

 "Malaysian Tourism Promotion Board" توریسم مالزیقا صنعت  ارتهیات •

 Ministry of International Trade and" (MITI)وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی •

Industry" 

 Small and Medium"  (SMIDEC)  مالزیشرکت توسعه صنایع کوچک و متوسط •

Industries Development Corporation"  

 ."Construction Industry Development Board " (CIDB)ت ساختمانهیات توسعه صنع •

 "Malay Chamber of Commerce Malaysia "اتاق بازرگانی مالزی  •

 "Malaysia Market Place - import, export " زار صادرات و واردات مالزیاب •
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  "Road Engineering Association of Malaysia"انجمن مهندسی راه مالزی  •

                    " Federation of Malaysia Manufacturers Malaysia" دراسیون تولید کنندگان مالزیف •

و برخوردار بوده ای در طول سالهای گذشته   رشد اقتصادی قابل مالحظه ازمالزی کشوری است که

و برخوردار بوده یون نفر  میل23 جمعیتی کمتر از  ازمالزی کشور .ای نیز در سر دارد پروازانه-اهداف بلند 

 نیروی 2001 سالطبق آمار بدست آمده طی .  سال سن دارند15 درصد از جمعیت این کشور زیر 341

و آمار مربوط به تولید ناخالص ملی و تولید .تخمین زده شده استمیلیون نفر 10کار فعال این کشور

 :ذیل لحاظ گردیده است در جدول  مالزیی کشورلناخالص داخ

 GNP  وGDPمیلیارد دالربر مبنای ( مالزی ( 

 )GDP ( ملیتولید ناخالص )GNP(داخلی  تولیدناخالص سال

1999 179,794 193,422 

2000 190,497 209,538 

2001 182,838 210,480 

2002 200,634 219,400 

2003 212,247 232,477 

Source: Economic Report 2002/2003 Ministry of finance 

طـی سـال هـای       تولید ناخالص ملی و تولید ناخـالص داخلـی  کشـور مـالزی                ذیل نیز نرخ رشد   مودار  در ن 

  . لحاظ گردیده است2003-1999
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 GNP و GDP1999-2003 ( طی سال های مالزی( 

193.422
209.538 210.48

219.4
232.477

212.244
200.634

192.838
179.794

190.498

سال

الر)
د د

يار
ميل

ش(
ارز

GDP GNP

GDP 193.422 209.538 210.48 219.4 232.477
GNP 179.794 190.498 192.838 200.634 212.244

1999 2000 2001 2002 2003

 

ل درجـدو  1999-2001 طی سالهای    ،ارزش صادرات و واردات این کشور       مالزی  طبق گزارش اداره آمار   

 :است  گردیدهارایهذیل 

 1دالرارقام به میلیون )1999-2001(ارزش صادرات و واردات مالزی

 1999 2000 2001 

 84949,2 97050,3 83709,5 صادرات

 72979,7 80979,3 64604 واردات

 13969,5 16071 19001,5 تراز تجاری

                                                 
دالر آمريكـا بـوده      ٢٦/٠هر رينگيت مالزي معادل     ) ٢٠٠٣سال(در تاريخ آماده سازي اين گزارش        گفتني است  كه      .١

 .است
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خـوردار بـوده    بر تراز تجاری مثبت      از  نسبت به آنها    که ترین شرکای تجاری کشور مالزی      عمده از جمله   

انگلستان ، مکزیک، استرالیا      کنگ، هند، امارات متحده عربی،       آمریکا، سنگاپور، هلند، هنگ    است می توان به   

نسبت به این برخوردار بـوده   تراز تجاری منفی    که از    شرکای تجاری این کشور      از جمله . اشاره نمود  و تایلند 

 آلمان، اندونزی، ایرلند، فیلیپین، سوئد ، عربستان و           ژاپن،  تایوان، سویس،   است نیز می توان به کشور های        

  )2001 مالزی، آمارسازمان .( اشاره نمودایتالیا

ای در صادرات این کشور  سهم عمده) 2001سال  ( طی درصد82,7کاالهای صنعتی با سهمی بالغ بر 

در صادرات این  عدیهای ب  رتبهدرصد3 درصد و نفت خام با6,5شاورزی با  از آن محصوالت کپسداشته و 

تولیدات ی و از بین کاالهای صنعت) 2001،گزارش سازمان آمار مالزی(.اختصاص داده اندرا به خودکشور 

برخوردار باالترین سهم در صادرات محصوالت صنعتی این کشور نیز از  65,6الکترونیکی با سهمی بالغ بر 

 که  و در شته دا)87,5( %به محصوالت صنعتیدرصد باالیی از واردات این کشور نیز اختصاص . می باشند

به خود اختصاص می را %) 47(کاالهای الکترونیکی بیشترین سهم صنعتی وارداتی نیزمحصوالت میان 

 سال های بنابر اطالعات موجود در برنامه هشتم کشور مالزی طی )2001سازمان آمار مالزی ،. (داده اند

 وابسته غیر صنایع و درصد 6,5 بالغ بر ی رشد متوسط، ازلزی درما2عاب صنایع مبتنی بر من1995-2000

 بوده  درصد9,1 این دوره  طیرشد کل صنعت مالزی.  بوده استی برخوردار درصد11,5 3از رشدبع ابه من

 از % 13,6 بخش الکترونیک با نرخ رشد متوسط ساالنه ،باشند صنایع که مبتنی بر منبع نمیمیان و در 

 رشد تقاضای جهانی ،باالترین نرخطبق اطالعات موجود در این برنامه. دار بوده استبرخورباالترین رشد 

طبق . اینترنت و تجارت الکترونیک بوده است شبکهروز افزون ازبه واسطه بهره گیری برای این محصوالت 

                                                 
٢ .resource based 

٣ .non resource based 
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ین  رشد صادرات محصوالت صنعتی ا،) توسعه صنعتی مالزی هشتمبرنامه ( فوقاطالعات موجود در برنامه

باشد که در این قسمت نیز محصوالت الکترونیک با نرخ رشد متوسط ساالنه   میذیلکشور مطابق جدول 

 .برخوردار می باشند باالترین رقم از درصد19,0

 1995-2000  طی سالهایرشد صادرات محصوالت صنعتی                      

 نرخ رشد متوسط ساالنه  صنعت

 13,4 صنایع مبتنی بر منابع

 17,4 صنایع غیر مبتنی بر منابع

 16,6 سایر تولیدات

 7,3 کل 

Source:8th  Malaysia plan , chapter9,industrial development(2001-2005)                    

  هفـتم و هشـتم       هـای  برنامـه کشور مالزی طـی      توسعه صنعتی    نرخ بودجه اختصاص یافته در جمعیت     

 :می باشد قابل مالحظه ذیل  در جدول نیزمالزیتوسعه 

 ) میلیون رینگیتبر مبنای( توسعه صنعتی مالزیدر جهتگذاری  سرمایهنرخ 

 برنامه هشتم برنامه هفتم
 برنامه

 تخصیص مبلغ حذف شده تخصیص
 248,0 534,7 591,7 ع ایالتیایتوسعه صن

 95,0 88,3 126,7 توسعه زیر ساختارهای صنعتی

 1091,8 394,6 458,1 هاSME هتوسع

 670,0 2882 319,0 گذاری محلی صندوق سرمایه

 140,0 130,1 133,3 صنایع روستایی

 241,0 109,3 120,8 ای  و مشاورهیخدمات آموزش

 24,2 310,0 331,5 صنعتیگذاری  سرمایه

 78,5 82,2 82,2  عملیاتی هایاجرای برنامه
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 Walfer fabrication  Project 11,5 10 10صندوق 

 

  کشـور   بـه توسـعه صـنعتی      RM  رینگیت در جمعیـت     میلیارد 2,6 حدود    توسعه ملی  رنامه هشتم  ب طی

هـای بخـش       این بودجه صرف ارتقای قابلیت رقابت صنایع وتکمیل فعالیت         یافت گفتنی است که   اختصاص  

ها همراه با تقویـت صـنایع        توسعه تکنولوژی، گسترش زیرساختارها و ارتقاء مهارت      . گردیده است خصوصی  

 .قرار دارند در اولویت کار 4(SMEs)وچک و متوسطک

 مالزیاقتصاد مبتنی بر دانش در 

 : ذیل اشاره نموداردواز جمله مهم ترین اهداف اتحاد اقتصاد مبتنی بر دانش در مالزی می توان به م

 بهبــود در جمعیــت اقتصــاد دانــش محــور، تــالش :دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ســریع و باثبــات) الــف 

هـایی    فرصـت بخشـیده و بـه فـراهم سـازی     و بهبـود  ، را تکمیـل  (TFP5)وری عامـل کـل     ی و بهـره   ور  بهره

حرکـت در طــول  . منتهـی مـی گــردد   گــذاری در صـنایع موجـود و خلــق صـنایع جدیــد     سـرمایه جهـت  

ــره ارزش ــا توســعه محصــول، بســته ،زنجی ــع   از طراحــی ت ــابی و توزی ــدی و بازاری ــراهم    آبن ــه ف ــز ب ن نی

 عــالوه بــر ایــن .ر مــی گــرددجــمنســرمایه گــذاری در صــنایع جدیــد در جهــت ی یــ هــا ، فرصــتســازی

ــد    ــش توانمن ــه از دان ــنایعی ک ــند ص ــی باش ــوردار م ــاتی و   برخ ــوژی اطالع ــه تکنول ــاٌ در عرص ، خصوص

ــاطی ــتهای   از، ارتب ــت فرص ــبی جه ــرمایهمناس ــذاری   س ــر    در گ ــزار و زی ــخت اف ــزار، س ــرم اف ــعه ن توس

وری و  اقتصــاد دانــش محــور بــا مشــارکت در بهبــود بهــره. ردنــدی اطالعــاتی برخــوردار مــی گســاختارها

جهـت   فرصـتهای الزم     فـراهم سـازی   گـذاری بـه        سـرمایه  جهـت د و نـاب     یـ  فرصـتهایی جد   فراهم سـازی  

                                                 
٤ . Small and Medium Size Enterprises 

٥ .Total Factor Productivity 
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ــدت  ــررشــد اقتصــادی بلندم ــی منج ــردد  م ــه. گ ــذا پای ــایی  ل ــریعجهــت ه ــدار و مســتمر ،رشــد س  پای

 . آیدراهم میف) OPP6) 2010-2001 زمانی   دورهطیاقتصادی مالزی 

ــدن ) ب ــاقی مان ــذیر ب ــت پ ــده در    در حــال حاضرکشــور:رقاب ــت فزاین ــا رقاب ــالزی در حــال مواجــه ب م

ــوالت  ــر  محص ــی ب ــارگر مبتن ــودک ــوالت  ،خ ــل محص ــی  در مقاب ــورهای چین ــد  کش ــدونزی وتایلن ، ان

ــا بســیاری از ایــن کشــورها در حــال متمــایز نمــودن محصــوالت خــود و   . باشــد  مــی،مناســبپردزاش ب

بـا توجـه بـه صـنایع بـا تکنولـوژی بـاال و مبتنـی بـر                   . مـی باشـند   هـای خاصـی از بـازار           بخـش  تمرکز بر 

 کـره    کشـورهای  هـای اقتصـادهای پیشـرفته ماننـد          قابلیـت  ملـزم بـه دسـتیابی بـه        مـالزی     کشـور  دانش،

 .می باشدجنوبی، ژاپن و تایوان 

 

 جایگاه فعلی مالزی در اقتصاد دانش محور

 1990از اواسط دهه ، که اذعان نمودقتصاد دانش محور درمالزی باید درک موقعیت فعلی ابه منظور 

 و یهای ارتباطات تکنولوژی.استمبادرت نموده  به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش محور ،این کشور

  ایجاد اینگفتنی است که.دهند   اقتصاد دانش محور مالزی را شکل می فقرات زیربنا و ستونی،اطالعات

 و ساخت شاهراه چند (NITA)7های فناوری اطالعات  در مالزی با اقدام به برنامههاییر زیر ساختاچنین

تالشهایی نیز در زمینه پرورش نیروی انسانی، پیشرفت علوم و فنون، . آغاز گردید (MSC)8  ایرسانه

 هایی تنظیم استراتژی، NITAهدف کلی .تحقیقات و توسعه و ایجاد زیر ساختار مالی صورت گرفته است

                                                 
٦ .Third Outline Perspective Plan  

٧ .National Information Technology Agenda 
٨ .multimedia Supper Corridor 
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 است که موتور محرک اقتصاد مبتنی بر دانش مالزی  در مالزیIT  و توسعه ،بهره گیری ارتقاءدرجهت

باشد که در برگیرنده تجارت و کسب   با اقتصاد الکترونیکی میی فوقها اولویت برنامه. محسوب می گردد

ی و اجتماع الکترونیکی آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکنیکی،خدمات اجتماعی الکترونیکی،وکار الکترو

 تا تالش می نمایدآل  ای ایده  محیط تکنولوژیک اطالعاتی و چند رسانهدر جهت ایجاد نیز MSC . باشد  می

و ماهرجذب کارگران جهت های الزم   را در مسیر اصلی فعالیت،کشوربعنوان یک بستر آزمایشی جهانی

گذاری قابل  طول برنامه هفتم، سرمایهدر.ددهکارآفرینان فنی و صنایع با تکنولوژی پیشرفته قرار 

 به منظور و تکنولوژی سلولی   ارتباطی از قبیل فیبر نوری ماهوارههایایجاد زیرساختاردر جهت ای مالحظه

 266000 بالغ برابعادیفیبر نوری مالزی باشبکه .  گرفته استصورتکشور مالزی در ICTحمایت از توسعه 

 اواخر فوق درپروژه گفتنی است که .ستا  نمودهمالزی را به هم متصل  ایاالت و شهرهای مهم ،کیلومتر

   تصویر و داده،ال صدانتقادر جهت  ظرفیت باالیی  فوق با فیبرنوریشبکه. به اتمام رسیده است2000سال 

و  At Kuantan ،Labuan ،Melakeهای  ماهواره بنامچهار از مالزی کشور .گیرد  مورد استفاده قرار میها

Seratnبرخوردار می باشددهند  میقرار  پوشش  تحت که اتصال به کشورهای حوزه اقیانوس آرام و هند را،. 

 23,3تنها میانگین ملی خطوط ثابت . ن پایین استا نرخ نفوذ همچن،ها گذاری  سرمایه قبیلبا وجود این

ک شبکه فیبر نوری  یMSC بدین منظور. درصد تقلیل می یابد7/11است که در مناطق روستایی تا درصد 

این شبکه امکان . دهد در طول برنامه هفتم ایجاد شد میقرار پوشش تحت  کیلومتر را 360اصلی که 

تکنولوژی بی سیم و اینترنت سریعترین رشد در .نماید  اینترنت را فراهم می شبکهدسترسی پرسرعت به

 مجوز فعالیت کسب نمودند ISP9 شش ، برنامه هفتمانتهای تا .برخوردار می باشندزمینه ارتباطات مالزی 

ها فراهم کنندگان خدمات ISPبرای تکمیل. مبادرت نموده اند به ارایه خدمات اینترنتی ISPتاکنون سه اما 

                                                 
٩ .Internet Service Provider 
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کشور   در ASPچهل و سه مقدار،2000سال انتهای  تا .نمودندها نیز مجوز فعالیت دریافت ASPدسترسی 

 (Source: 8th Plan, Chapter 13, Information and communication Technology).مالزی فعال بودند

اقتصاد به تبدیل جهت  ارزیابی میزان آمادگی مالزی به منظور» توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش«شاخص

 بیست و یک کشور، موقعیت نسبی مالزی با  فوق،به سنجششاخص. دانش محور طراحی شده است

   کامپیوتری، ساختار اطالعاتی ، های شامل زیر ساختفوقشاخص  عوامل کلیدی .می پردازندتوسعه یافته

 . و توسعه و تکنولوژی استاتی، تحقیقیآموزش

 (KDI)شاخص توسعه اقتصاد دانش محور

منابعی  موقعیت  از نسبت به کشورهای مورد مقایسه توسعه اقتصاد دانش محور،شاخصمالزی در

 نشان دهنده این مساله است که این کشور علیرغم  خودن ایکه دارای رتبه هفدهم استبرخوردار نبوده و 

 کشور توسعه به منظور.داردمد نظرهای   فاصله زیادی با آرمانهمچنین این مساله داشته، برتاکیدی که 

براین . گیرد ایجاد زیرساختارها صورت میدر جهت  تالشهای متمرکزی ،به یک اقتصاد دانش محورمالزی 

از جمله .  تمرکز دارد،حمایت از اقتصاد مبتنی بر دانشدرویت عناصر اصلی  کشور مالزی بر تق،اساس

 :می توان به موارد ذیل اشاره نمود برنامه توسعه اقتصادی دانش محور مالزی اصلی ترین اهداف

 و تعلیم و تربیت ی، از طریق بازبینی جامع سیستم آموزشماهر نیروی انسانی پرورش پایه ای 

 ی متفکر کشورمغزها جذب  برنامهتاًکید بهو دراز مدت ی سیستم آموزش و معرفی

  تقویت نوآوری ملیدر جهت R&Dو S&T10 گسترش  

 ها به منظور تسهیل توسعه اقتصاد دانش محور تسهیل توسعه زیر ساخت 

                                                 
١٠ .SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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 و های اقتصادی انواع مختلف فعالیتسازی فراهم به منظور تجدید ساختار سیستم مالی  

  یی تامین مالی چنین فعالیتها

  اقتصاد کالن و چالشهای مربوط به اقتصاد دانش محورویژه ابزارهای سازیفراهم  

 تولید و خدمات های کشاورزی ، افزایش محتوای دانش در بخش 

و  اقتصاد دانش محور آنان دربا فوریت بیشتربه منظور آمادگی آماده سازی بخش خصوصی  

 از چنین فرصتهاییی بردار  بهرهوفرصتهای حاصله و استخراج مشخص سازی 

 به ی، گسترش و مدیریت اطالعاتبهره گیری تسهیل جهتدعوت مجدد از بخش عمومی  

 تر  ای صورت حرفه

  اخالقی از دانشبهره گیریپرورش  

مناطق ، ، سنی، قومیگروههایمیان  کاهش شکاف دیجیتالی جهتپیگیری اقدامات مثبت  

 .شهری و روستایی و مناطق جغرافیایی

 ارتباطات

 92تعـداد   طبـق آمـار بدسـت آمـده         .شـود    به صورت دولتی و خصوصی اداره مـی        یرتباطات در مالز  ا

گیرنـده تلویزیـونی   665،5000گیرنده رادیـویی و 1،500،000 فرستنده تلویزیونی و 38فرستنده رادیویی و    

 ه بـا تیـراژ     نشریه روزان  31 متوسط   به طور . تلویزیون نیز تولید گردیده است    142،000مورد استفاده بوده و     

مقیـاس مـورد اسـتفاده سیسـتم        . شـود   منتشـر مـی     روزنامه برای هزار نفر    87 و سرانه    1،175،000بالغ بر 

  و میـزان نفـوذ  ارائه شده  رجوع به آمار وارقام اب. باشد بریتانیاست که در حال تغییر به سیستم متریک می

توان به میزان تأثیر این پدیده بر این  ی می در جامعه مالز   فناوری ارتباطات و اطالعات    و   تجارت الکترونیکی 

 آگاهی   از سوی دیگر   های دولت و بخش خصوصی برای استفاده از این ابزار           توفیق برنامه سو و   کشور از یک    
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  تکنولوژیکی مورد نیاز در تجـارت الکترونیکـی    مهم  زیر ساختار   درمالزی، فناوری ارتباطات و اطالعات   .یافت

بر بارتی تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی زیر بنایی است که تجارت الکترونیک            به ع . گردد  محسوب می  کشور

 درحـوزه گیـری ازروشـهای الکترونیکـی         هر کشوری که در پـی اسـتفاده و بهـره          . گیرد  آن شکل می  مبنای  

مـالزی ازجملـه    . مبـادرت نمایـد   گذاری الزم در ایـن زمینـه           سرمایه به به ناچار بایستی     ،تجارت است باشد  

یی است که به این مهم توجه داشته و دولت این کشور همراه با بخش خصوصی و مـردم در صـدد                      کشورها

 ذیـل درجدول .باشد  به اقتصاد دانش  محور می  در جهت نیل  ایجاد زیر ساختار مستحکم اطالعاتی و ارتباطی      

.  اسـت  گردیـده  ارایـه    2000 و   1995 سـالهای    طـی  ICTوضعیت این کشور از نظـر شاخصـهای منتخـب           

ی فوق   طی سالها  ، اینترنت  شبکه  از کامپیوترهای شخصی و    ،بهره گیری آید   بر می   ذیل  که از ارقام   گونهانهم

 . استبرخوردار بودهای در این کشور  مالحظه  رشد قابلاز

 

 )2000-1995 ( طی سال های در مالزیICTشاخصهای منتخب وضعیت   

 2000 1995 شاخص

 159 162 )به ازای هزار نفر( روزنامه

 3105 6578 مشترکین تلکس

 2200,000 610000 )واحد مورد استفاده(کامپیوتر شخصی

 95,7 29,5  )به ازای هزار نفر(کامپیوتر شخصی 

 204,76 161,07 )به ازای هزار نفر(خط تلفن 

 4650410 3332447 مشترکین تلفن

 2265000 700000  تلفن سیار

 1157384 13044  تعداد مشترکین اینترنت

 4000000 30000  کاربران اینترنت

  "2000/99  طی سال هایتوسعه جهانی" گزارش ،،مالزی ی گروهی ها رتباطات و رسانه اوزارت انرژی،: منبع 
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 با آغاز به کار دومین شرکت فعال در این زمینه 1989بازار ارتباطات از راه دور مالزی در سال 

)(Celecomتر شد ه شرکت دیگر رقابتیس با ورود 1995 تا 1993 های  سالطی و .ه از انحصار خارج شد .

 از این یک سهم هر ITU طبق گزارش . بازار ارتباطات مالزی را در اختیار دارند، شرکت5درحال حاضر 

 :می باشد ذیل مالزی مطابق نمودار اتانی در بازار ارتباطپپنج کم

 ارتباطات مالزیصنعت بازار 

TMB; 63%
CELCOM; 14%

DIGI; 6%
TIME; 5%

MAXIS; 12%

TMB CELCOM MAXIS DIGI TIME

 
 1996-2000مه هفتم مالزی   فناوری اطالعات در برنا

  معطوف مالزی در برنامه هفتم توسعه خود توجه زیادی به مساله فناوری اطالعات و ارتباطات کشور 

 از بهره گیریو دولت این کشور نیاز به تغییر و حرکت به سمت شهروندان باید عنوان داشت که . نمود

تغییرات و اثرات   پذیرش  جهترین نکته در مهمت خود ایننموده است کهها را درک   فناوری قبیلاین

آنچه واضح است  این که تا زمانی که بخش های مختلف اجتماع اعم از دولت، عامه مردم، به . باشد آن می

  . بودبرخوردار نخواهد بازده زیادی از سرمایه گذاری در این زمینه ،این نکته پی نبرند

 جمعیت

) پنجاهمین کشور جهان( نفر 21500000ت مالزی بر جمعی2002طبق آمار بدست آمده طی سال 

مردم ساکن شهرها بوده و % 30. باشد  نفر در کیلومترمربع می8/40و تراکم جمعیت بالغ گردیده 
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از لحاظ توزیع . دهد جمعیت کشور را تشکیل می درصد 5بالغ بر ) کوآالنپور(کشور پرجمعیت ترین شهر 

 سال 60افراد باالتر از به نیز % 5 سال و 59 تا 15افراد % 50ال،  س14 افراد کمتر از بهجمعیت % 45 سنی

مرگ میر نرخ  در هزار، 4/32نیز تولد نرخ .  سال است3/70 سال و زنان 65متوسط عمر مردان . تعلق دارد

. باشد  نفر در هر هزار نوزاد می5/32مرگ و میر کودکان نیز نرخ . است% 5/2 در هزار و رشد جمعیت 4/5

دیگر افراد غیربومی %8هندی و پاکستانی و % 9چینی، %  36، یمالزیای% 45هروندان مالزیایی شنژاد 

% 8,6وئی،ئکنفسیوسی و تا% 11,5بودایی،%17,3مسلمان،% 53ترکیب مذهبی این کشور شامل . باشد می

 .بوده است% 83,5 در این کشور 1995نرخ باسوادی طبق آمار سال . باشد درصد هندو می7مسیحی و 

 ایپـوه جوهـور بـاهرو کالنـگ ماالکـا         سابق )جورج تاون ( پینانگ یشهرهاو  )شهر کوآالمپور (پایتخت مالزی   

اطالعات جمعیت شناختی ایـن      .از جمله پرجمعیت ترین شهرهای کشور مالزی به شمار می آیند          وکوچینگ

 : است گردیده ارائهلیذ،طبق جدول 2000راساس آمار سال کشور ب

 اطالعات جمعیت شناختی مالزی                                                              

 2000سال  شاخص                 

 23,26 )میلیون نفر ( بر مبنایکل جمعیت

 62 )درصد( بر مبنایجمعیت شهری

 70 یتراکم جمعیت

  توزیع سنی

 %34 (%) سال 15  رده سنیزیر افراد 

 %62 (%) سال65  تا15رده های سنی افراد

 %4 باالتر و  سال65افراد رده های سنی

Source: www.itu.com  
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 کشور 162درمیان  شاخص توسعه انسانی 56رتبه  مالزی ازکشورطبق برنامه توسعه سازمان ملل متحد

 در میان کشورهای 11HDIموقعیت کشور مالزی از نظر شاخص ذیل درجدول  .باشد  میجهان برخوردار

 :  لحاظ گردیده استآسیاجنوب شرقی 

                                                 
١١ .human development index 
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 های جنوب شرق آسیا  در کشورشاخص توسعه انسانی

 HDI     ورکش 1999سال   طی)مالزی(یها شاخص

 26سنگاپور                          72,2      )                     سال( بر مبنای امید به زندگی

 56   مالزی                          87,0                        بر مبنای درصدسطح سواد جوانان

 66تایلند                             66    بر مبنای درصدنام در مدارس مختلط نرخ خالص ثبت

 70فیلیپین                          

 101        ویتنام                    

 102       اندونزی                   

 121                        کامبوج   

 

 سیاستهای آموزشی 

 :ازجمله مهمترین سیاستهای آموزشی کشور مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 ارتقاء سطح یادگیری -1

  )MOE(  مـالزی  آموزشی دانش آموزان، وزارت آموزش و پـرورش      راندمانبرای کاهش افت     به منظور   

 در  بـه ویـژه دانـش آمـوزان مسـتقر         آموزان و ضـعیف        عملکرد کلی دانش   تدر جه  آموزش جبرانی    به ارائه 

هـای مجـزا بـر اسـاس          گـروه    بـه   دانش آموزان   جبرانی آموزشهای  در  . مبادرت نموده است  مناطق روستائی   

 از  بهـره گیـری   های آموزشی مؤثرتر و        معرفی روش  گام موثر دیگر،  . ند کرد  خود تقسیم می   یعملکرد کالس 

 دانـش آمـوزان تیـز هـوش         خصـوص  در    نیـز  ابتکـاری .ی سـمعی و بصـری بـوده اسـت          کمک آموزشـ   ابزار

 به صورت جهشی برخوردار      ارتقاء تحصیلی  )سه بار در سال   (از برگزاری آزمون    گردیده که در تابستان     اتخاذ

آورده  فـراهم   ممتـاز آموزش سریعتر را برای دانش آموزان    ی  ابتکارگفتنی است که اتخاذ چنین       .می گردند 

مقطـع    از ورود بـه پـیش  ابتـدائی و  مقطـع  سال ششم، عملکرد دانش آمـوزان در پایـان    طیکشوری   .است

  دانـش آمـوزان بـا آزمـون دوره         نیـز  متوسطه   مقطع مقدماتی در پایان   . گردد   متوسطه ارزیابی می   مقدماتی
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. ری است داخلی و کشو  آزمونهای  ترکیبی از    PMR .واقع می گردند  ارزیابی  مورد   (PMR) متوسطه   مقدماتی

 .نماید  دایره امتحانات پیروی می توسط از خط مشی تعیین شده نیزای  مدرسهآزمونهای

تنها به عنـوان   PMR متوسطه ،  تکمیلی در راستای سیاست توسعه آموزش عمومی و تسری آن به آموزش       

 یبرگـزار  ازپـس . گـردد   ارزیـابی تشـخیص محسـوب مـی    ی بلکه بیشتر نـوع مطرح نبوده نهایی یک آزمون 

  و ای  های علوم تجربی، فنـی حرفـه        شاخه  زند به انتخاب رشته های تحصیلی در        امتحانات دانش آموزان مجا   

 مربوط به دریافـت     آزمونهای در    به شرکت  آموزان  دانش،متوسطه  مقطع تکمیلی   در پایان   . می باشند یا هنر   

هـای     در دوره  جـوز حضـور   از م آمـوزان موفـق        دانش پس از این مرحله،   .مبادرت می نمایند  مدرک آموزشی   

هـا و   توانند وارد دانشگاه  آموزان می  دانشگذراندن دوره های مذکور   از  . برخوردار می گردند  پیش دانشگاهی   

 . و به تحصیالت خود ادامه دهندهمراکز آموزش عالی شد

 آموزشحوزه  رفع تبعیض در به ویژه بی سوادی بزرگساالن نرخ  کاهش -2

بـدین  . مبـادرت نمـود    2000 که بی سوادی تـا سـال         به ریشه کن سازی     مصمم به طور  مالزی   دولت

 ی اهمیـت و اهـداف آموزشـ       تاًکید بر های سوادآموزی و سوادآموزی بزرگساالن به منظور           برنامه جهت کلیه 

 بی سوادی بزرگساالن، اجراء برنامه های سـواد آمـوزی            نرخ  کاهش جهتدر تالش   . گرفتمورد تاکید قرار    

.  در آنان در اولویـت قـرار دارد      و تشویق عادت مطالعه    الن و ارتقاء و تقویت مهارت خواندن      کاربردی بزرگسا 

 وزارت  سـایر  و   (MORD) از طریـق وزارت توسـعه منـاطق روسـتائی             و    دولـت  توسـط امکانات مـورد نیـاز      

شـار کـم     نیازهـای اق   سـازی  بـرآورده    به ویژه در جهت   ها    این قبیل برنامه  . دآی  فراهم  می   ههای مربوط   خانه

  . وجود نداردآن پذیرش در روزگونه محدودیت سنی یا جنسی   و هیچگردیدهدرآمد طرح و تدوین 

 بـه   سـوادی    اقدامات چند جانبه در زمینه ریشـه کـن سـازی بـی              اعمال  چند سویه و   سیاست  اتخاذ  

 دانـش ،    بی بـه علـم و     تیاگسترش آموزش همگانی تا پایان دوره متوسطه و تاکید و تمرکز بـر دسـ              واسطه  

 . ه است با سواد و جستجوگر علم  و دانش مبدل نمود ایمالزی را به جامعه
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 های مهم مورد نیاز جوانان و بزرگساالن   مهارتسایرهای اولیه و  توسعه آموزش-3

 تـا آنهـا     ،دارهای جوانان امروز بستگی د      دانش و مهارت     آینده کشور تا حد بسیار زیادی به       از آنجاییکه 

از . های گوناگون است با موفقیت بـه مقابلـه برخیزنـد             آینده که سراسر پر از رقابت و چالش        ینیابتواند با د  

 . داده است را در اولویت برنامه های خود قرارآموزش و مهارت یابی جوانان به مالزی توجه دولتاین روی، 

می  سـال  11 بـه سـال    9 افزایش آمـوزش عمـومی از        ، (MOE)  مالزی خط مشی کنونی وزارت آموزش    

منجـر   دانش آمـوزان ضـعیف تـا سـطح تکمیلـی متوسـطه               ی به ابقاء تحصیلی    خط مشی  اتخاذ چنین .باشد

 برنامـه  می باشند به پیگیری تر  آموزان که معموالً از لحاظ تحصیلی ضعیف این گروه از دانش . گردیده است 

، از  تـدارک یافتـه   درسـی    مرکز توسعه مطالـب      توسطکه   فوق    راهبرد .مبادرت می نمایند   "مدرسه تا کار  "

هـای     دانـش آمـوزان را در معـرض مهـارت          راهبـرد فـوق،   . می باشد  آموزشی مشخص برخوردار     یها  برنامه

آن  دنیـای کـار در آینـده بـه      ورود بـه  جهـت   تجربیـاتی را کـه      تـا    سازد    می  آنان را قادر   داده و عمومی قرار   

هـای     کسـب مهـارت    جهت زمینه الزم    سازی به فراهم     همچنین  مالزی وزارت آموزش . فرا گیرند  ،نیازمندند

هـا در مـدارس     مهـارت .مبادرت می نماید سال تا شانزده سال 15رده سنی ای نوجوانان باالی       حرفه  و فنی

  در  اینگونـه مـدارس     به طور کلی می توان گفـت کـه         .ارائه می گردد   (SVS)ای  و حرفه (STS)متوسطه فنی   

یافته ای تاسیس     موضوعات فنی و حرفه     آموزان عالقمند به   ای به دانش    آموزش موضوعات فنی و حرفه    جهت  

هـایی اسـت کـه بـازار کـار          های عملـی در مهـارت        آموزش سازی فراهم   ، هدف اصلی این نوع مدارس     .است

 بـرای    مناسب چنین بستری   های عمومی، اینگونه مدارس هم       آموزش سازیدر کنار فراهم    . مند آنهاست نیاز

بـه  تحصیالت خـود     به ادامه     دانش آموزان قادر    از این طریق    که  نمایند  می ای ایجاد   های فنی حرفه    آموزش

 فعالیتهـای  تکیـه بـر      ی فوق عمـده    آموزش  های در برنامه . می باشند  مهندسی و تجارت      رشته های   در ویژه

. نائل آید های شغلی مورد نیاز صنایع مربوطه         های الزم در مهارت      شایستگی به احراز عملی است تا  شخص      

   هیئـت علمـی آمـوزش   توسـط  کـه  (ای  مدرک دیپلم فنی و حرفـه  به منظور اخذآموزان دانشر کلی به طو 
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عـالوه بـر    . بینند     تعلیم می  )به آنان اعطا می گردد    ،  ی آموزش ه دو سال  گذراندن دوره  از پس (NVTC)یا  حرفه

 دیـپلم  ردار ازبرخوهای خاص برای دانش آموزان  های تخصصی در رشته  مهارت   دوره یک ساله آموزش    این،

  سیسـتم آموزشـی    ، اشاره شـد   دانهایی که در باال ب       برنامه عالوه بر .برقرار می باشد  ای     دیپلم حرفه  یافنی و   

  . سال منظور گردیده است 17-21رده های سنی  در مراکز پلی تکنیک برای جوانان خاصی

ارتقاء   چنین متعهد به    ،  دولت هم   های سواد آموزی و سواد آموزی کاربردی         برنامه عالوه بر طراحی و اجرای      

هایی از قبیل     دگی بر برنامه  نابتکارات مربوط به ارتقاء سطح کیفی ز      . است شهروندان مالزیایی    سطح زندگی 

 شـهروندان   افزایش سطح رفاه، سالمت، شعور و آکاهی جمعی و مدنی و افـزایش سـطح درآمـد و اشـتغال                   

هـا جوانـان محـروم از مدرسـه و بزرگسـاالن منـاطق         برنامه در این  گفتنی است که  .ورزد   تاکید می  مالزیایی

 پـنج نفـر در   یهای فقیر و کم درآمد و باال خانواده. می گیرند مد نظر قرار      نیز  روستائی وشهرها  ،فقیرنشین

هـای وزارت توسـعه منـاطق روسـتائی           از جملـه برنامـه    .  می باشند  ای برخوردار   ها از اولویت ویژه     این برنامه 

)MORD(  ی مالزیایی به مورد اجرا در آمده است ،مـی تـوان         ها   باال بردن سطح سالمت خانواده     ر جهت که د

  . اشاره نمودهای رشد و شکوفایی خانواده، آموزش بزرگساالن و آموزش مذهبی و اخالقی رنامهبه ب

 نمـودن  بالفعـل  وهـای روسـتایی    ، افـزایش سـالمت خـانوده     های رشد خانوادگی     برنامه اجرایهدف از 

آن جمله مـی تـوان    از که   های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مطلوب است        های زنان در زمینه ارزش      واناییت

 :به برنامه هایی به شرح ذیل اشاره نمود

 ای خیاطی، کاردستی و کشاورزی  های حرفه برگزاری کالس -1

 . روز زندگی آنانمشاوره افراد خبره با خانواده ها در جهت ایجاد تحول در  -2

  در زمینه تغذیه، بهداشت و سالمت  هاییسخنرانی ایراد -3
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 بـر آمـوزش زنـان در        ،گیـرد    مـی  صـورت هـای آمـوزش بزرگسـاالن         هایی که در قالب برنامه        فعالیت

ای  هـای حرفـه      مهارت سایر تولید محصوالت کشاورزی، پرورش دام و طیور، آبزی پروری و             چون ییها  حوزه

 .نماید  تاکید می،وظایف مردان بوده است در زمرهجدید که به طور سنتی 

نمـی   مذهبی و اخالقـی صـرف    علوم آموزشصرفاً درجهتبر آموزش مذهب و اخالقیات      تاًکید عمده   

 می باشد تا از این طریـق       تحوالت مثبت و سازنده روحی و روانی در افراد           هدف اصلی آن ایجاد   بلکه  باشد،  

 .افزایش یابدوسعه ملی مشارکت در فرآیند تجهت شوق و اشتیاق افراد

هـا از طریـق مـذاکرات  و           ایـن برنامـه   .  تهیـه شـد    1991 سـال    طـی های ملی و عملی کشور          برنامه

هـا و     شـکل پـروژه      بـه   نیز های عملی   برنامه. طراحی گردید مباحثات چندین سازمان و وزارت خانه تدوین و         

هـا و    برنامـه در. گردیـد  مشـخص  هـای گونـاگون   هـا و وزارت خانـه        مختلـف از سـوی سـازمان       یها  فعالیت

هـیچ گونـه   ، هـای گونـاگون    خانـه  هـا و وزارت   سـازمان  طراحـی شـده توسـط   های آموزش همگانی   فعالیت

 .گردد یا شرایط اقتصادی اجتماعی افراد اعمال نمی  و جنسیت، قومیتدرخصوصمحدودیتی 

 با کمـک     ی تبلیغات مناسب   به ها  هخان  ها و وزارت     سازمان سایر از طریق وزارت آموزش و پرورش و          نیز دولت

مبادرت مـی    اهمیت آموزش رسمی و غیر رسمی        در خصوص های خبری دولتی      های گروهی و شبکه     رسانه

مؤسسـات آموزشـی و ترغیـب          بـه  جهت گسیل فرزنـدان خـود     این سیاست در راستای تشویق اولیاء       . نماید

 شـرایط زنـدگی      خودی به منظور بهبود    های  ناییها و توا    بزرگساالن به علم آموزی مداوم و باال بردن مهارت        

 اشاره   خردسال   کودکان  از گهداری و پرورش   می توان به ن     شده یحاهای طر   دیگر برنامه از جمله   .بوده است 

 کودکـان در کتـاب راهنمـای قـوانین ایجـاد             مراقبتی خط مشی برپایی مراکز   آموزش پیش دبستانی     .نمود

طـور     خـدمات اجتمـاعی، سـازمان بهـداری و مقامـات محلـی بـه               بخشتوسط  که  (مراقبتی کودکان   مراکز  

 صـالحیت   ی مـذکور از   هـا   سـازمان به موجب خط مشی فـوق       . لحاظ گردیده است  )می گردد مشترک تهیه   

مراقبتـی کودکـان بـرای       مراکـز     ویـژه  قـانون . برخوردار می باشند  مجوز چنین مراکزی    تاًیید یا عدم تاًیید     
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 در سراسـر    1986و پس از آن در سـال        به مورد اجرا درآمد      1985سال   طیدر ایالت سالنگور    نخستین بار 

سازمان کار، مسئولیت ثبت و بررسی مراکـز مهـد کـودک واقـع در منـاطق                 .گزارده شد  اجرا    مورد کشور به 

بـه   خدمات مورد نیاز فرزندان کشاورزان        مذکور نیز به فراهم سازی     مدیریت بخش . کشاورزی را بعهده دارد   

 . مبادرت می نمایدصورت رایگان 

 ساختار آموزشی

ساالنه مبـالغ کالنـی   از این رو   باشد    دولت مالزی می  اساسی  های     اولویت در زمرۀ   آموزش،  از آنجائیکه   

تحصیل در مقاطع ابتـدائی و متوسـطه بـرای          .یابد  میاز بودجه ملی به اهداف آموزشی این کشور اختصاص          

 سـالگی   7سن ورود به سال اول ابتدائی         . می باشد  رایگان    سال 17 تا   7رده های سنتی    آموزان    کلیه دانش 

  سـال 7رده سـنی     کودکـان     %97بـالغ بـر      . اسـت  سـالگی    22،   نیـز  سن فارغ التحصیلی دانشگاهی   . است  

  ، مـالزی بـالغ بـر         افراد باسوادکشور  نرخ.باشند     در سیستم آموزشی دولتی، مشغول به تحصیل می        مالزیایی

ای نـه چنـدان دور         در آینـده   . به شمار مـی آیـد      م افراد با سواد دنیا،    ارقا باالترین    جمله ازکه  باشد    می% 93

 . خواهد کرد درتامب آموزش ابتدائی  برای کودکان مالزیایی  به اجباری سازی دولت مالزی

آموزش عالی را به شرح ذیـل       مقطع  پیش دبستانی تا    مقطع  نظام آموزشی مالزی تمامی مقاطع آموزشی از        

 :دهد ش قرار میتحت پوش

 ) سال 3تا 2برای (  سالگی 5آموزش پیش دبستانی از سن  -

 )  سال 7 تا 5برای (  سالگی 7آموزش ابتدائی از سن  -

 ) سال 3برای (  سالگی 13آموزش متوسطه مقدماتی  از سن  -

 ) سال 2برای مدت (  سالگی 16آموزش متوسطۀ تکمیلی، از سن  -

 ) سال 5/1 تا 1برای مدت (  سالگی 18 از سن  ،، یا مقطع ششمکالج آموزش  -

 آموزش عالی 
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 )سال 5 تا 3برای (  سالگی 20 از کارشناسی ،ـ دورۀ 

 ) سال 5 تا 1به مدت  ( ی دکتروـ دورۀ کارشناسی ارشد 

آمـوزش دورۀ ابتـدائی و      .  مؤسسات دولتی و  مؤسسات خصوصـی مشـارکت دارنـد           ،در نظام آموزش مالزی   

بخش اعظم آموزش ابتدائی و متوسطه برای کودکـان مالزیـایی              باشد،  ولتی رایگان می  متوسطه در بخش د   

گردد، لیکن بخش خصوصی نقش بـه سـزایی در آمـوزش عـالی                توسط مدارس دولتی یا عمومی تأمین می      

 .اما سطح همکاری بخش خصوصی در مقاطع ابتدائی و متوسطه بسیار اندک است  نماید، کشور ایفا می

آزمونهـای  آموزان جهت شـرکت در   دانشبه آماده سازی  طع ابتدائی و متوسطه،ای آموزشی ملی مق   ها  برنامه

 . منتهی می گرددمتوسطه مقدماتی و تکمیلی های آموزش ابتدائی ؤ  عمومی مشترک پایان دوره

ارس  یاد گیری زبـان انگلیسـی  در مـد          این در حالی است که      . زبان ملی کشور مالزیست   ) ی  ییازبان ماال ( 

ـ              در مقابل    .اجباری است  ه چند ملیتی بودن کشور مالزی و وجود مدارس مختص به نژادهای غیر مالزیائی ب

 .شده استمنجر های آموزشی  بعنوان زبان” تامیل  “ و” ماندارین “ از زبانهای بهره گیری 

ــر     ــطه بــ ــدائی و متوســ ــاطع ابتــ ــوری  مقــ ــات کشــ ــا و امتحانــ ــای آزمونهــ   )UPSR(   آزمونهــ

Ujian Penilain  Saekolah Rendah  ،آزمون ، آزمون ارزیابی مدارس ابتدائی )PMR (Peniliaian Menengah 

Rendah      آزمون ارزیـابی دوره متوسـطه مقـدماتی و آزمـون  ،)SPM (Sijil Pelajaran Malaysia     اسـت کـه

 دانـش    از   آندسـته . گـردد   مـی مشـتمل   ،  است اعطای گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه تکمیلی        صمخت

 مـدت   کـه    مقطع تحصیلی پیش دانشگاهی      بهاند،     را پشت سر گذاشته    SPMآموزانی که با موفقیت آزمون      

از  دانش آمـوزان      ساله فوق    2گذراندن دوره آموزشی    از  پس   .راه می یابند  انجامد     سال به طول می    2زمان  

ی غیـر انتفـاعی مـالزی در تـأمین           مؤسسات آموزش عـال    .برخوردار می گردند  ها    در دانشگاه مجوز ثبت نام    

در بیان اهمیت مؤسسات غیر انتفـاعی       . ند می باش  آموزش دانشجویان از نقش کلیدی برخوردار     برنامه های   

دانشجوی  هزار   15 و    هزار دانشجوی بومی   900،270  اذعان نمود که بالغ بر     بایدمی  در سطح آموزش عالی     
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رسمی کشور مـالزی بـه گونـه ای طراحـی           آموزش  ار  ساخت . قرار دارند  مؤسسات   نیخارجی تحت پوشش ا   

 سالگی باشند  22خود تا سن    کارشناسی   که دانش آموزان غالبا قادر به اتمام تحصیالت دوره           گردیده است   

در مـالزی    کشـورها    سـایر مهـاجرین مقـیم     ویژه   مدارس   والمللی     تعداد زیادی مدارس بین    عالوه بر این،    . 

مبـادرت مـی    آموزش  مقاطع ابتدائی و متوسطه  به دانش آموزان خارجی            ه  احداث گردیده است که به ارائ     

 خـود مبـادرت     هـای آموزشـی     در برنامه به بهره گیری از زبان انگلیسی       المللی خصوصی     مدارس بین  . نماید

 انگلیسـی یـا آمریکـایی       شیهای آموز   سیستم خود مطابق با      های درسی   ها و برنامه    دوره  نموده و به طراحی     

 .دازندمی پر

 

 آموزش همگانی

         ساختار آموزشی

هـای    دف اصـلی تـدوین سیاسـت       هـ  ،در کشوری چند قومی و چند فرهنگی چون مالزی، اتحاد ملـی           

هـای     پایه ،1969در سال   ) روکون نگارا (ی ملل   ایدئولوژ با شکل گیری     .می باشد   کشور اجتماعی -اقتصادی

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصـادی و    سیاست سمت و سوی نتاکنوو از آن زمان استحکام یافته اتحاد ملی   

  در جهـت    سـنگ بنـای مهمـی      کشور مالزی تحت تاثیر این ایدئولوژی قـرار گرفتـه و بـه عنـوان                سیاسی  

رح  بیانیـه طـ     انتشـار   و 1988فلسفه آموزش ملـی در سـال         با طرح    . مطرح گردید پیشرفت آموزش مالزی    

 . اعمال گردیدآموزش  حوزه  دریت بیشتر، تحوال1991تحوّل و توسعه ملی در سال

بـه  ای کـه       بگونه ،جوهره و اساس فلسفه ملی آموزش  برتکامل همه جانبه و مستمر افراد استوار است              

خداوند از لحاظ فکـری، روحـی، عـاطفی  و              نماید که بر پایه اعتقاد راسخ به       مبادرت می  شهروندانی   ترتیب

، فلسـفه   یموزش و پرورش در راستای پیگیری روند شکوفائی آموزش        وزارت آ . بدنی متعادل و سازگار باشند    

داند، بـه یـک معنـا مبنـای طـرح توسـعه ملـی                 ملی آموزش را برای خود بسیار حائز اهمیت و راهگشا می          
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(MOE) ،   2020 آموزش در جهت تبدیل کشور مالزی به یک کشور صنعتی تـا سـال                 حوزه  توسعه و تحول 

لحـاظ   1996، در قانون اساسی و قوانین آموزشی مصـوب سـال    آموزشخصوص دولت در اتتعهد.می باشد 

 .قابل تحقیق است ساله به تمامی کودکان مالزیایی 11ارائه آموزش رایگان  با گردیده که

 مدیریت آموزشی    

 EFAکمیتـه همـاهنگی ملـی بـرای آمـوزش همگـانی             به تشکیل   مالزی  کشور   1987در  طی سال   

هـایی اسـت کـه     اجـرای برنامـه  سازی وظیفه کمیته، هماهنگ . دادرت نمومب  APPEALدراقیانوس آرام

ه را تآمـوزش پیوسـ  سـازی  بردن بیسـوادی و فـراهم   میان اهداف دست یابی به آموزش ابتدایی عمومی، از         

هـا و     شود تا زمینـه پیشـرفت پـروژه           این منظور کمیته دو بار  طی سال تشکیل می           به. سازد    میپذیر  ن  امکا

 .قرار دهدو بررسی  در دست اجرا در هر سال اداری را مورد بحث های فعالیت

 : متعددی به شرح ذیل می باشدشامل وزارت خانه و سازمانهای خود   MOEفوق کمیته 

 وزارت توسعه و پیشرفت مناطق روستایی

 وزارت اتحاد و توسعه ملی

  )MOYS(وزارت جوانان و ورزش 

 ) MOI (رسانی  وزارت اطالع

 )MED(عه مشاغل آزاد وزارت توس

 )(MOHRوزارت منابع انسانی 

 ) (UMدانشگاه ماالیا

 )(UPMمالزی ی دانشگاه پوترا

 برخوردار می باشد گروه فنی کاری خود  از   هر وزارتخانه و سازمانی      )(EFAهای آموزش همگانی      برنامه

 اسـتفاده از شـرایط و       ها در سطوح ملی، اسـتانی و محلـی بـا            برای هماهنگی و بررسی برنامه    می  مکانیزکه  
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هـایی در ایـن زمینـه در          ها و سازمانهای گوناگون که برنامـه        وزارتخانه. دهد    های مربوط را شکل می      شاخص

 : می توان به موارد ذیل اشاره نموددست اجرا دارند

 :آموزش ابتدایی 

 )(MOEوزارت آموزش و پرورش

 )(KEMASوزارت توسعه و پیشرفت مناطق روستایی 

 ) بخش اتحاد ملی(اد ملی و پیشزفت جامعه وزارت اتح

 ، سازمانهای خصوصی و تشکلهای مذهبیانجمن ها

 :آموزش متوسطه 

 )(MOEوزارت آموزش و پرورش 

 مؤسسات خصوصی و تشکلهای مذهبی 

 :های سواد آموزی  برنامه

 ) بخش توسعه جامعه(وزارت توسعه و پیشرفت مناطق روستایی 

 ):ها آموزش مهارت(آموزش پیوسته 

 (MOYS) های ورزشی وزارت جوانان و فعالیت

 )(MOHRوزارت منابع انسانی 

 )( KEMAS وزارت توسعه و پیشرفت مناطق روستایی

 )(MARAوزارت توسعه مشاغل آزاد 

 )(NGOمؤسسات غیر دولتی 
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، خطـوط  )برنامـه توسـعه ملـی   (NDP براسـاس (NOGS)های آموزش همگانی  سیاست گذاریها و برنامه 

شـود کـه        برنامه پنج ساله مصوب دولت و مجلس مـالزی تعیـین مـی             و    پیش بینی شده    های   امهاصلی برن 

 .کشور استنده باالترین مقام تصمیم گیر

  آموزشیاهداف

در مالزی به صورت گزینشی و یا بـی ارتبـاط بـا مسـائل جامعـه                  (EFA)های آموزش همگانی      برنامه

هـای توسـعه آمـوزش و          با دیگر برنامه   ییها   برنامه که چنین    است    این بربلکه سعی   اجرا نگردیده،   تدوین و 

 به اتحاد در جامعه چند قومی و همچنین         برقراریحصول وحدت ملی و      به عمل  آمده در جهت        های  تالش

اجـرای طـرح ششـم توسـعه        با  . ، همنوائی و همخوانی داشته باشد     قرون آتی توسعه منابع انسانی مورد نیاز      

اجـرای  بر ،) 1996-2000 (طـی سـال هـای     و طرح هفـتم توسـعه       ) 1991-1995 ( طی سال های     مالزی

 آموزشی و  توان بخشـی       مقاطعتمامی    دست یابی به  افزایش امکان   های متمرکز و گسترش ظرفیت و         برنامه

هـا کـه       اهداف این برنامـه     از جمله مهم ترین      .تمل می گردد  مشسیستم حامل و بهبود کیفیت آموزشی         به

  :،می توان به موارد ذیل اشاره نموداست بوده    EFAمورد توجه

 گسترش مراقبت های دوران خردسالی و توسعه فعالیت های رشد کودکان -1

  جامعه به مشارکت و همکاری در مراقبت و نگهداری از کودکان  اقشار مختلفتشویق -2

 های آموزشی اریکهم

 آمـوزش و پـرورش و       سازیی فراهم   نقش اصلی در ساختار آموزشی برا     همکاری در آموزش همگانی،     

در ایـن راسـتا بـا دیگـر سـازمانهای دولتـی، مؤسسـات               . نماید  توسعه نیروی کار مورد نیاز کشور را ایفا می        

ایـن  .  تشکلهای مذهبی و صنایع همکـاری تنگـاتنگی وجـود دارد           ،خصوصی و غیر دولتی، تشکیالت محلی     

 . باشند  عهده دار اجراء برنامه های موازی می،های وزارت آموزش و پرورش سازمانها در تکمیل تالش
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هـای آمـوزش اوان کـودکی کـه در طـی آن                تقویت برنامه هایی می توان به     چنین همکاریی   از جمله   

به منظـور   مالزی  دولت  . ، اشاره نمود  یابند   درسی  دست می    یهایی با کیفیت باال     برنامه  کودکان خردسال به  

 بـا موسسـات خصوصـی و         کودکهای   کودکان و مهد   ین مراکز مراقبت  های موجود میا    از میان بردن شکاف   

این مسئله بسیار مهم اسـت زیـرا هـر مؤسسـه پیـرو و               . های نزدیکی دارد    های غیر دولتی همکاری     سازمان

 . ستهمان سازمان اباشد که منحصراً به   آموزش می وازماندهی، عملکردسسبک خاصی از مدیریت، 

آمـوزش اوان کـودکی از        موضوعات مربـوط بـه    رسیدگی به    ملی در خصوص     ایی    کمیتهدر این راستا،    

یی از  ها    یر مجموعه زعالوه بر آن    . تشکیل گردید جمله مطالب درسی، آموزش و توسعه برنامه های عمومی          

تالش کمیته ثمر بخـش واقـع شـد و          . اند  با همان نقش و عملکرد در سطوح استانی ایجاد شده         فوق  کمیته  

. های مطالب درسی  پیش دبستانی از سوی وزارت آموزش و پرورش گردید              بهبود خط مشی  باعث توسعه و    

خط مشی مطالب درسی شامل فلسفه،      . نمایند  این خط مش پیروی می     ز ا ECDتمامی مراکز در حال حاضر    

فهرسـت  هـای مختلـف مـورد نیـاز  و             اهداف کوتاه مدت و دراز مدت، اهداف برنامه، تعیین عناصر مهـارت           

 .ن مراکز پیش دبستانی استیمعلما ر منابع برای کمک بهسایای پیشنهادی و کتابه

هـای   هـای فنـی و برنامـه       توسـعه و پیشـرفت نظـام آموزشـی خـود در قالـب کمـک               در جهت   مالزی  کشور

بانک جهانی و بانک توسـعه آسـیا ماننـد گذشـته            . استوده  های فراوانی ب    گذاری خارجی از حمایت     سرمایه

کننـده برنامـه هـای آموزشـی        تـامین    منـابع اصـلی   . مـی باشـند   کمک خارجی   صنایع   ترین  چنان مهم   هم

ای و صنعتی، برنامـه ریـزی و تحقیـق در             که بر آموزش حرفه   . می باشند  تانکشورهای کانادا، ژاپن و انگلس    

مایـت از   نیـز ح  یونیسـف و یونسـکو      سـازمان هـای     . منابع انسانی و تحصیالت عالیه تکیـه دارنـد        خصوص  

 .دنساز  را فراهم مینخردساالو  (ECD)ای آموزش کودکان ه برنامه
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 آموزشی سرمایه گذاری 

هـای زنـدگی و موسـیقی در          های جدید، مدارس ابتدایی شاهد اشـاعه علوم،مهـارت          با سرمایه گذاری  

و بکـارگیری  فـن آوری       آموزش زبـان    اند البته ناگفته نماند که در این راستا بر            های درسی خود بوده     برنامه

 .اطالعات در عرصه آموزش و پرورش تاکید فراوان شده است

 ،آوری اطالعـاتی  از فـن بهـره گیـری   و افزایش فزاینده  (MSC)روز افزون رسانه های گروهی   پیشرفت  

 مراکـز آموزشـی بـا       احـداث عنـوان پیشـگام در        بـه . استنموده  چالشی اساسی برای دستگاه آموزش ایجاد       

 یرسـ ای جهانی و تحقیق این واقعیـت در مـالزی، وزارت آمـوزش و پـرورش مبتکـر برنامـه مد                    کیفیت باال 

 ئیکـه جا آن از  .در جریان آموزش و یادگیری بـوده اسـت   ی گروهی   ها   از رسانه  بهره گیری هوشمند و مشوق    

 بودجـه   دولـت از ایـن روی     . می باشـند  ها    برنامهقبیل  دگان این   کنندبستانی تغذیه     پیشمراکز  که کودکان   

از آن جمله مب توان بر احـداث        اختصاص داده است که     ی  های آموزش    بهبود زیر ساخت   در جهت   بیشتری  

تاکیـد بـر حضـور      ) CD-RAMماننـد تهیـه     (مطالب و منابع آموزشـی    کیفی  جدید، باال بردن سطح     مدارس  

 .اشاره نمودیاری  های کودک معلمان در کالس

 دهای آموزشی ردستĤو

 افـزایش قابلیـت   مبنـای  بـر  )EFA(هـای آمـوزش همگـانی       برنامه،عمده   2000ا   ت 1990طی سالهای   

های موجود    شاخص به نحویکه     بود گردیده سطوح طراحی و تدوین      کلیه یدسترسی و بهبود کیفیت آموزش    

ی ها  علیرغم وجود فشارهای مالی، اهداف برنامه     . و حکایت دارد  اجرایی  های    از تأثیر گذاری کارآمدی برنامه    

هـای غیـر ضـروری و اولویـت بنـدی       در جهت کاهش هزینهی مناسب ها با اتخاذ سیاست ی همگانی   آموزش

های مهم با حفظ و رعایت اصل قابلیت دسترسی و برابری در برخورداری همگان از آموزش همگـانی،                 پروژه

نـرخ  ه و    مالزی چشـمگیرتر شـد      کشور  در نهای پرورش خردساال    رشد برنامه از یک سوء    .تحقق یافته است  

  و از سـوی دیگـر      یابد  های پیش دبستانی افزایش می       برنامه مراقبتی و  در مراکز    ی کودکان  ثبت نام  سالیانه  
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 افـزایش آگـاهی و      مـالزی خـود بـه     ها از سوی وزارت آمـوزش         نظارت بر اجراء دقیق و کامل اینگونه برنامه       

گیری شخصیت افـراد   ی در شکل های دوران خردسال    اعتماد مردم نسبت به اهمیت فراوان آموزش و مراقبت        

 تدابیر وتر گسترش یافته    هزینه پایین  آموزشی با ، امکانات    نیز در سطح آموزش ابتدایی   . منجر گردیده است  

 کـاهش  که از آن جمله می تـوان بـه        . ده است گردیبهبود روند آموزش و یادگیری اتخاذ       درجهت  گوناگونی  

ان آمـوز    و دانـش   یی بـه   کوچک و بهبود نسبت معلم     مدارس ادغام    پرازدحام، های  آموزان کالس   تعداد دانش 

 به امـوزش همگـانی       افراد  بهبود قابلیت دسترسی   آموزشی خود به  توسعه امکانات   عالوه بر این     .اشاره نمود 

 . استمناطق دور افتاده کشور منجرگردیدهها و  ی، شهرکیدر مناطق روستا

 های پایه  دسترسی بیشتری آموزشنیز از امکان  معه و بی بضاعت جا     کم درآمد  متعلق به قشر  آموزان    دانش

 امانت کتب درسی، تغذیه رایگـان       مالزی نظیر  وزارت آموزش    اهداییآموزی    های مالی و دانش      کمک واولیه  

  حصـول   بـه منظـور    ،1991 عالوه بر ایـن از سـال       .برخوردار گردیده اند  معلولین  ویژه  و ثبت نام در مدارس      

 در میـان آنـان صـورت     جلیقـه نجـات    ،توزیـع زان به هنگام رفت و آمد با قایق         آمو  اطمینان از امنیت دانش   

 مالزی ،به خوبی از سـوی       های وزارت آموزش     توسعه برنامه  های به عمل آمده در جهت     تالش  .پذیرفته است 

جهـت  خصوصـی در آمـوزش و پـرورش در          بخشی خصوصی مورد حمایت ئاقع گردیده و مشارکت بخـش           

 متوسـطه و آمـوزش عـالی        ، آمـوزش ابتـدایی      ،)ECD(های آموزش پیش دبسـتانی        برنامه طراحی و اجرای  

های مکمل و مشارکت بخش خصوصـی بـه منظـور              فعالیت الزم به ذکر است که    . توسعه و تبلور یافته است    

 و نیل به اهداف و منافع ملی، بـا نظـارت دقیـق و همـه                 یوزشمحصول اطمینان از باال بودن سطح کیفی آ       

های توسعه آموزشی بطور مؤثر همواره با پشتوانه مالی           برنامه. است  بوده وزارت آموزش همراه  جانبه دولت و    

 اهـم از   ، آموزشـی   سـالیانه  هـای   هزینـه افـزالیش   . شده اسـت  گذارده   اجرا    به مورد  ص بودجه کافی  یو تخص 

 6734بـه    1990 میلیون رینگیت مالزی  طی سـال         6032، از      توسعه  عملیاتی و هزینه  -های عمرانی   هزینه

های مالی     بحران با این حال گفتنی است که      .خود مبتنی این قضیه است     1995میلیون رینگیت  طی سال      
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 1997بحران مـالی سـال      . منجر گردید های آموزش همگانی      کندی روند اجراء برنامه   ،به   1990اواخر دهه   

 .ی گردیدآموزشهزینه های  جمله من کلیهای   هزینه چشمگیر کاهشنیز به

 احـداث  و در نتیجـه      گردیده برنامه هفتم توسعه تا حدی دچار وقفه          این اثناء برنامه احداث مدارس طی      در

 امکانـات خوابگـاهی ویـژه   آمـوزان روسـتایی و    های جدید و فراهم سازی امکانات خوابگاه برای دانش    کالس

رایطی، دسترسـی بـه   حتی در چنین شاین در حالی است که  . معلمین مناطق روستایی با تأخیر همراه شد      

  بانک جهانی با اهتمام فـراوان دنبـال مـی          از سوی  و   ههای مالی قرار نگرفت     الشعاع بحران    تحت ،آموزش پایه 

 ثبـت   گردیـد کـه نـرخ     ز از رشد بسیار چشمگیری برخوردار       نیآموزش ابتدایی عمومی     1990از دهه .گردید

 .گواه این واقعیت است خود % 8/99 ینام

هـای    حاصـل تـالش   اعمـال گردیـده ،      ها و رویکردهای آموزشی       ر حوزه سیاست  تغییرات اساسی که د   

 نظـام آموزشـی بطـور       ،که در جهت تضمین کیفیت عالی آموزش همگانی بطور اخـث          است  مستمری بوده   

نیازهای ملی و تبدیل کشور مـالزی       برطرف سازی   ها همچنین در جهت       این تالش . اعم، به عمل آمده است    

در این بخـش    .  صورت پذیرفته است   ، آموزش به شکوفایی و درخشش رسیده باشد       به کشوری که در عرصه    

 .های بوجود آمده در عرصه آموزش کشور مالزی پرده برداشته شود سعی شده است تا از پیشرفت

های مربوط به آموزش ابتدایی و متوسطه که به منظور ارائه گزارش در خصوص ارزشیابی آموزش               داده

هـای اطالعـاتی موجـود در سیسـتم اطالعـات        به کار گرفته شد، غالبـاً از پایگـاه   2000همگانی  طی سال     

سیستم اطالعات مدیریت آموزشـی کـه از        . اندگردیده  مدیریت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و اقتباس         

گـردد، بـه ارائـه اطالعـاتی در خصـوص جمعیـت               ریزی آموزش مدیریت می     سوی بخش تحقیقات و برنامه    

های مربـوط   داده. پردازد  مدارس و معلمین در مدارس عمومی می      دانش آموزان   ،  یثبت نام نرخ  م،  التعلی  الزم

  از سیستم مدیریت آموزشی وزارت آمـوزش و پـرورش برگرفتـه شـده             نیزآموزان    دانشتحصیلی  به موفقیت   

. ه دریافـت شـد    های مربوط   ها و سازمان    از وزارت خانه  « نیز  های مربوط به مراقبت از خردساالن         داده.ست  ا
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 وزارت آموزش و پرورش بدسـت       )PED(از بخش آموزش خصوصی   نیز  های مربوط به آموزش خصوصی        داده

 .آمده است

 

 آموزش پیش دبستانی

 ساختار آموزشی         

جهت مراجعه بـا    های آموزشی مراحل آغازین کودکی در آماده سازی کودکان             برنامه ازآنجائیکه نقشی 

 درایـن زمینـه      به فعالیت    مالزی دو مؤسسه   کشور   دراز این روی    . بسیار مهم است    مسائل و مشکالت آتی     

، مهـد کـودک      اشاره نمود  آمادگیو مراکز    مراکز مهد کودک      آن جمله می توان به     ز می نماید که ا    مبادرت

در آن محل مراقبـت مـی       چهار کودک یا بیشتر در مقابل دریافت مزد         به محلی اطالق میگردد که از تعداد        

 دو دسـته  خـود ایـن مراکـز، بـه    . پذیرنـد   می نیز   این مراکز کودکان زیر چهار سال را      گفتنی است که    . گردد

 کودک و مراکز غیر     10به پذیرش کمتر از      مراکز خانگی    .شوند    مراکز غیر خانگی تقسیم می    و  مراکز خانگی   

به رت نیمه وقت یا تمام وقت       صو  این مراکز به  . مبادرت می نمایند   کودک   10بیش از    نیز به پذیرش     خانگی

اختیـاری ویـژه    دوره آمـادگی دوره  غیـر رسـمی و            آموزش پیش دبستانی     .مراقبت از کودکان می پردازند    

 فـوق کـه عمـدتاً     مراکز  . طول مدت آن یک تا دوسال است      . چهار سال تا پنج سال است     رده سنی   کودکان  

  شـهریه مراکـز    .برخـوردار مـی باشـند      شهری   در مراکز گردند از تراکم بیشتری     صورت خصوصی اداره می     به

هـای    کـالس .  گـردد   تقاضـا تعیـین مـی      نرخ و اغلب با محاسبه هزینه ثابت و براساس          بوده متفاوت   مذکور

ر کـم درآمـد مراکـز    اقشـ اکودکان نیزهای دولتی   و سازمان  )MOE( وزارت آموزش    ارائه شده توسط  آمادگی  

اولویـت  . سازد    صورت رایگان با حداقل شهریه برخوردار می        هشهری و روستایی را از آموزش پیش دبستانی ب        

برخوردار  شهریه مراکز پیش دبستانی خصوصی       از توان پرداخت   است که    افرادیها با     پذیرش در این کالس   

گردیـده   وضع   1996سال   مصوب   مراکز پیش دبستانی در قانون آموزشی        مربوط به  قوانین ماده   .نمی باشند 
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. د گرد ها و بخش خصوصی تدوین می       ها و سازمان     تعدادی از وزارت خانه    توسطبستانی  های پیش د    برنامهو  

 امکانات و خدمات مورد نیاز از جمله امکانات آموزشـی و            زیاست با فراهم سا   مالزی نیز تالش نموده     دولت  

.  فـراهم نمایـد     را  زمینه جـذب و مشـارکت کودکـان در مراکـز پـیش دبسـتانی                مناسب، بهداشتی و تغذیه  

هـا و   و بـا روش  یافتـه   هـا و مؤسسـات ویـژه تعلـیم             سـازمان  تحت نظـارت  پیش دبستانی    مقطع   آموزگاران

هـای     به کمک سـازمان     نیز دولت. ورزند  رویکردهای گوناگون به آموزش کودکان پیش دبستانی مبادرت می        

زشی و منابع مالی     نیاز مراکز پیش دبستانی به آموزگاران تعلیم دیده، مطالب آمو           به بر طرف سازی    مربوطه

 . نماید  میمبادرت

 ساختار آموزش پیش دبستانی

  تحصیلی سال تعدادمدارس تعداد کل ثبت نامی تعداددختران ثبت نامیتعداد کل معلمین  تعداد معلمین زن

- 10773 161704 328813 6033 1990 

- 10915 183332 372796 6502 1991 

15040 15132 169430 345063 6384 1992 

14722 14820 284020 571883 6293 1993 

15132 15188 200476 431132 8683 1994 

13517 13520 247060 493364 9676 1995 

10882 11341 175385 357615 6352 1997 

 

 برنامه های آموزشی

 گروهی، فعالیتهای فعالیتهای کالسی، فعالیتهایبرنامه های آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی بر

 مصوب قانونبوده و مطابق با  ساله 2 مقطع پیش دبستانی طول دوره.تفریحی مشتمل می گرددآزاد 

های ز برنامه ا کودکستانها تغیر. دمی باشمطرح ، به عنوان بخشی مستقیم آموزش ملی  1996سال
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نموده توسط بخش دولتی و خصوصی و عیت  تب که توسط وزارت آموزش و پرورشی ارائه شدهآموزش

 1996کودکستانها و مراکز پیش دبستانی مالزی خود عهده دار تأمین سال . مین اعتبار می گردندتأ

) کل افراد ثبت نامی % 66تمام مراکز ، % 82(آژانسهای دولتی کودکستانها قسمت اعظم قانون مصوب 

 از کودکان مقطع پیش دبستانی در مدارس% 70بالغ بر. أمین اعتبار می گردندو بخش خصوصی ت

ارزیابی استعداد و قابلیت کودکانی که ، بخشی از برنامه مراکز پیش دبستانی . ابتدای حضور می یابند

است ، غیر رسمی می باشد اما با این حال پیشرفت و رشد علمی کودکان درپرونده های آموزشی ثبت 

 .شده و در زمره سابقه آموزشی وی محسوب می گردد

  در داخل و خارج کالس  دقیقه90= فعالیتهای کالسی   -١

  دقیقه 60= فعالیتهای گروهی  -2

  دقیقه 30=  فعالیتهای آزاد  -3

  دقیقه 30=  استراحت و غذا  -4
 هداف آموزشیا

 :توان به موارد زیر اشاره نمودمی  و مراکز پیش دبستانی  کودکهایاهداف مهد از جمله مهم ترین 

   آنان از کودکاننه بهی والدین شاغل در جهت مراقبت کمک به -1

  استاندارد زندگی خانواده ء سطحارتقا -2

در مراکـز  و فعالیـت   کودکـان   بـه  افرادی کـه  آن دسته از  زمینه و شرایط الزم برای     زیفراهم سا  -3

 .عالقمند می باشند کودکان یمراقبت

  به کشور شهروندان مالزیایی رشد دادن حب و عالقه ارتقاء -4

 آموزشی به عنوان زبان دوم لیسگانمعرفی زبان  -5

  از زبان ملی بهره گیری همگانی -6
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 عمل به ارزشهای مقدس -7

 رشد بدنی  -8

 اخالقی علوم آموزش  -9

 مطالعات اسالمی ترویج  -10

 شهروندان مالزیایی اجتماعی –رشد عاطفی ارتقاء  -11

 شهروندان مالزیایرشد شناختی ارتقاء  -12

  شهروندان مالزیاییفسرشد اعتماد به ن -13      

ای محکم بـرای آمـوزش     زمینه و پایهسازی فراهم  در مالزی آموزش پیش دبستانی  اصلی مراکز  هدف

 وزارت  توسـط  شـده     تعیـین  هـای درسـی     اجـرای برنامـه     تمامی مراکز پیش دبستانی متعهد به     .استرسمی  

 ، آمـوزش ملـی اسـت       کـه در راسـتای      مراکزآموزش پـیش دبسـتانی       موضوعات درسی .  می باشند  آموزش

 گی آمـاد  جهـت های مثبـت       مهارت سایرهای ارتباطی و اجتماعی اولیه و         سازد تا مهارت      کودکان را قادر می   

در کشـور   که آموزش پیش دبستانی     به طور کلی می توان گفت       . فرا گیرند   را رس ابتدائی امدحضور در برای  

های   هارت ،م های فیزیکی   هارت ،م ای عقالنی ه  مهارت ، های اجتماعی    تقویت و توسعه مهارت    مالزی به منظور  

 بـرای هـر یـک از        . طراحـی گردیـده اسـت      )خالقیت و ابتکار  (های زیبا شناختی      ها و ارزش    مهارت ، معنوی

باشد عناصر مهارت اجتماعی بر ارتبـاط متقابـل کودکـان بـا                اهداف مشخصی مد نظر می     ،های فوق   مهارت

 دیـد مثبـت      برخورداری از  های اجتماعی و    نضباط،مسئولیت ومردم ، رشد خودآگاهی مثبت، ا       اطراف محیط

 فضـا، اعـداد،     ، محیط فیزیکی، مفـاهیم     درک  بر  نیز  عقالنی  های عناصر مهارت .تاًکید دارد آموزش    نسبت به 

 زیبـا شناسـی      معنـوی   هـای  عناصـر مهـارت   .  دارد اًکید مقدمات نوشتن، خواندن و تواناییهای زبانی ت       ،الفبا

  از طریـق   ختی نیز به تقویت حسی    های زیبا شنا     مهارت وپروردگار    نیک و اعتقاد به   برتلقین صفات   کودکان  

 .موزون تاًکید دارد کاردستی، طراحی، موسیقی و حرکات، آموزش
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 اصول آموزشی

 های گوناگون درصد     سازمانها و وزارت خانه     که آموزش پیش دبستانی،   مراکز   صولاز جمله مهم ترین ا    

 :بدان دست یابند می توان به موارد ذیل اشاره نموداعی خود سها و تشریک م ری تا در پرتو همکامی باشند

 ارتقاء بهبود ساز و کارهای ارزشیابی تحصیلی) الف

راهنماهای تحصیلی ویژه آموزگاران و کمک مربیان درخصوص چگونگی فراهم "طراحی و انتشار ) ب

 سازی تجربیات گوناگون برای کودکان 

مهدهای نامه ریزی مناسب تبلیغاتی درجهت افزایش نرخ ثبت نامی کودکان درن و برتدویطراحی، )ج

 کودک

 یش دبستانی ÷تأسیس مراکز حیح برنامه های آموزشی همزمان باروند نظارتی صکسب اطمینان از) د

 افزایش روند همکاری و هماهنگی میان سازمانی بین نهادهای دست اندرکار حوزه آموزش کودکان) ر

 هماهنگی با پیشرفت و تحوالت فن آوری اطالعاتی و فرآیند توسعه جهانی در حوزه همگامی و) ز

 آموزش کودکان

  2003سال تا سال 4-5 در صد کودکان رده های سنی80تحت پوشش قرار دادن حداقل ) س

 ارتقاء کیفیت راندمان آموزش پیش دبستانی همگام با اجرای خط مشی های آموزش) ش

 نفر طی 17340نفر به 1240ن و مربیان مقطع آموزش پیش دبستانی از افازسیش نرخ معلمی) ص

  2003سال 

 دستاوردهای آموزشی

هـای    دهد که طی سـال      نشان می خردساالن   ی مشارکت کودکان و شمار مراکز مراقبت      رشدروند رو به    

ی سـطح بـاال   . به عمل آمده اسـت    ثبت نام    ناز کودکا  در مؤسسات مختلف و متعدد عمومی        1998-1990

بیانگر افـزایش آگـاهی والـدین       همچنین   1990-1998های  سال  طی  مراقبتی کودکان   مشارکت در مراکز    
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بـه همـان نسـبت کـه والـدین از           . در سنین خردسـالی اسـت      خود   نسبت به اهمیت ترقی و تعالی کودکان      

ی مختلـف   هـا   گردند، نیاز به تجهیز کودکانشـان بـه مهـارت           وضعیت مالی و رفاهی مطلوبتری برخوردار می      

 . یابد افزایش مینیز زندگی در آینده مقابله با جهت 

 نهادهای مرکزی

 به آغاز دوره آموزشی     ر کودکان مالزیایی،  در مالزی، اکث  آموزش پیش دبستانی    با وجود اجباری نبودن     

. نماینـد      مـی  مبـادرت    در کودکستانهای خصوصی یا دولتـی        ) سالگی 5 تا   4( دوره پیش دبستانی     خود از   

 هـای درسـی مؤسسـات       ، دسـتورالعملهای الزم و برنامـه       مالزی نهاد دولتی است که به ارائه         رت آموزش وزا

نیـز  المللـی خصوصـی       بـین عالوه بر این مراکز پـیش دبسـتانی          .آموزشی پیش دبستانی مبادرت می نماید     

 خـارجی   کودکـان به ثبـت نـام انحصـاری از         تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش مالزی        فعالیت دارند که    

 .مبادرت می نمایند

 ار تحصیلیآم

 1998 تا 1990طی سال های کودک های  مهدنرخ 

  سال4 کودکان زیر یثبت نامنرخ  تعداد مراکز ثبت شده  تحصیلیسال
1990 47 1880 
1991 62 2480 
1992 176 7040 
1993 177 3080 
1994 142 5680 
1995 156 6240 
1996 152 6080 
1997 266 10640 
1998 366 12749 

 بخش قانون و وکالت، وزارت توسعه و پیشرفت مناطق روستایی: منبع 
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بخش توسعه جامعه وزارت اتحاد ملی و توسعه اجتمـاعی          محل   دبستانی از    پیشمراکزتعداد  بیشترین  

تـأمین  بخش خصوصـی  . استاز محل تامین اعتبارات  درصد 4/18و )  درصد3/10(  MOEو)  درصد8/61(

 . ار می گردنداعتب

 1995مراکز پیش دبستانی  طی سال تصمیم گیری مراکز مختلف بر هم س

MOE  جمع کل بخش خصوصی بخش اتحاد ملی KEMASتوسعه اجتماعی 
3/10% 8/61% 5/9% 4/18% 100% 

 

 1997 تا 1991 های سالطیپیش دبستانی مراکز ثبت نام ناخالص نرخ 

0%

50%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

 )وزارت آموزش و پرورش(مدیریت آموزشی رسانی منبع سیستم اطالع         

های مدارس پیش دبستانی از       برنامهکودکان در   مشارکت  نرخ  جامعی از   فوق نمایشگر تصویری     نمودار

. های موجود در این نمودار از سوی مراکز دولتی ارائه شـده اسـت               داده. باشد   می 1997  سال  تا 1991سال  

بـه شـرح ذیـل      ) 1997 تا   1991(های  های مدارس پیش دبستانی طی سال       ارکت در برنامه  روند فزاینده مش  

 :قابل تبین است

چنـین  مجـری   هـای گونـاگون        آوری شـده از سـازمان       های جمـع     داده ،1994  سال  تا 1991از سال   

آوری   جمـع جهـت   بـه کـارگیری سیسـتم مـؤثرتر         این در حالی اسـت کـه         .ثبات بوده است    بی،  هایی  برنامه

در . هسـتیم  شـاهد آن  1995است که از سـال  منجر گردیده   تری    های با ثبات     دستیابی به داده   هب) ها  داده(
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ثبـت  نـرخ   ه  ک نکته قابل ذکر آن      کامالً مشهود می باشد،    افزایش مستمر نرخ ثبت نام ناخالص        ،1995سال  

اکـز پـیش دبسـتانی       بـه مر   فوق لحاظ گردیده، منحصـراً مخـتص        نام مدارس پیش دبستانی که در نمودار        

 در جهـت    ،1991حکایـت از آن دارد کـه از سـال           ارقـام مـذکور     . می باشد دولتی و عمومی و نه خصوصی       

کودکـان در    شـاهد افـزایش چشـمگیر نـرخ ثبـت نـام              ،کودکانکلیه  همگانی  آموزشی  دستیابی به اهداف    

ای که در نـرخ        روند فزاینده  چنیندستیابی  مالزی امیدوار است که با      دولت  . ایم  مدارس پیش دبستانی بوده   

 . درصدی دست یابد100نرخ ثبت نام ظرف سال های آتی  ،ثبت نام ناخالص بوجود آمده است

لـزوم  مـی تـوان بـه       یونسکو قـرار گرفتـه اسـت        سازمان  مسائل و موضوعاتی که مورد توجه خاص        جمله  از  

ـ و قومیت آ  اشخاص از آموزش همگانی صرف نظر از جنسیت         کلیه  برخورداری   کشـور  در  .  اشـاره نمـود    انن

توسعه آموزشی از جمله آموزش در طـی        های مختلف   ورود به هر نوع برنامه      جهت  نوع جنسیت   نیز  مالزی  

، نـرخ   1997سـال    تـا    1991دهد کـه از سـال       نشان می  آمار .می باشد زا ن   مراحل آغازین زندگی محدودیت   

هایی هـیچ گونـه تبعـیض جنسـی            برنامه در چنین افزایش یافته و    پیش دبستانی   مراکز  دختران در   حضور  

 مشهود و مـورد تأییـد و توجـه وزارت           یوضعیتنیز چنین   دیگر مراحل و مقاطع آموزشی        در شته  وجود ندا 

پیش دبستانی اندکی از پسران     مراکز   دختران به    یورود مذکور نرخ    آمارطبق   .بوده است موزش و پرورش    آ

حاضر هیچ گونه داده دقیق و مطلقی وجود ندارد که بتوان بر            در حال   . بوده که بسیار ناچیز می باشد     بیشتر

پیش های سازمان یافته      برنامهمختلف   اشکال   برخوردار از های جدید پایه اول ابتدایی         ورودی نرخاساس آن   

هـای ارزیـابی آمـوزش         ضـرورت جمله  از  این در حالی است که      . نمودآموزشی را محاسبه و تعیین      دبستانی  

های کـالس اول      ورودینرخ  . های دقیق در این رابطه بوده است         دسترسی به داده   2000 همگانی  طی سال   

ن ثبت نامی مراکز پیش دبستانی بـی تعداد کودکان طریق بررسی نرخ    آموزش پیش دبستانی از      برخوردار از 

 مـی این ترتیب غیـر عـادی ن        به.  بدست آمده است   1998 تا   1992 سالهای   بینچهار تا پنج سال     رده سنی   

های جدید کالس اول با شکلی از آمـوزش پـیش دبسـتانی در سـطح                  تحلیل ورودی برخی اوقات   که  . باشد
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چنـین   توانـد هـم       این وضعیت می  . دهد    های جدید کالس اول را نشان می        ایالتی بیش از صدر صد از ورودی      

 منطقهء دیگر باشد  ها از یک منطقه به دلیل حرکت مهاجرتی خانواده به

کالسـیک  هـای     نـوعی در برنامـه      کـه بـه   مدارس ابتدایی   های جدید     درصد باالیی از ورودی   یل،  ذدر نمودار   

هـای جدیـد بـا      درصـد ورودی نمایش داده شده اسـت ) یا یک دوره(طی یک سال  پیش دبستانی   آموزشی  

 در سزشماری . باال بوده است     درصد به  80بالغ بر    1998 تا   1992ن سالهای   بیآموزش پیش دبستانی      ربهجت

نیـز بهـره منـد      آموزش پـیش دبسـتانی      از  که  خصوص نرخ ورودی مدارس ابتدایی      که در   1997سال  ملی  

 شـکلی از آمـوزش پـیش        ،از دانـش آمـوران    )  درصـد  7/87(که درصـد بـاالیی      مشخص گردید     گردیده اند، 

ای هـ   تفاوت فاحشی میان ورودی   طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که          .اند  اندهردبستانی را گذ  

 .شته است که این مطلب به خوبی در جدول ذیل مشهود می باشدکالس اول وجود ندادختر و پسر جدید 

 

 )1992– 1998طی سال های (پیش دبستانی تجربهمدارس ابتدایی برخوردار از های  ورودینرخ 
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 )MOE( مدیریت آموزشی وزارت آموزش  رسانی و سیستم اطالع: منبع
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 1992– 1998طی سال های پیش دبستانی  تجربهمدارس ابتدایی برخوردار از های  ورودینرخ 
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 )MOE(سیستم اطالعاتی مدیریت آموزشی وزارت آموزش:ع منب

 . ده انـد  پیش دبستانی برخوردار بو   های آموزشی     فعالیتازنوعی    درصدباالی ورودیهای کالس اول که به           

 ای ازاهمیـت آمـوزش طـی سـالهای آغـازین             صـورت فزاینـده     نشان دهنده این حقیقت است که اولیـاء بـه         

فعالیت و حضور کودکان در مدارس پیش دبستانی شـروع مثبتـی            .  می باشند  گیری کودکانشان آگاه   شکل

بـه عمـل     1997تحقیقاتی که از سوی وزارت آموزش با همکاری یونیسف  طی سـال              تی   پیشرفت آ  جهت  

آموزش پـیش دبسـتانی     به تجربه   رس ابتدایی که قبال     ادانش آموزان مد  آن دسته از    دهد که     نشان می آمد،  

 . بوده اند برخورداربی بهره از بین آموزش هایی همکالسیهای  ازعملکرد بهتری نسبت بهمبادرت نمده اند، 
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 آموزش ابتدائی

 سیاست های آموزشی 

یک نوبتـه   کشور  مدارس  کلیه   آن است که      در خصوص حوزه آموزش ابتدایی      سیاست وزارت آموزش  

های درسی و فـوق برنامـه و          بهم خوردن فعالیت  آموزش،   که مدارس دو نوبته باعث کاهش زمان         چرا. گردد

چنین بـر      این مسئله هم   . ناطق دور افتاده می باشند    مستقر در م  برای دانش آموزان    ایجاد کننده مشکالتی    

 مدرسـه  1219 تعـداد  1999سـال  ژوئـن  طبق آمار بدست آمده طـی  . روند آموزشی و یادگیری تاثیر دارد    

 . اند  مدرسه دو نوبته بوده1601 مدرسه متوسطه از مجموع 831 مدرسه و تعداد7164ابتدایی از مجموع 

   ساختار آموزشی     

معنـای آمـوزش ابتـدائی رسـمی اسـت کـه بـر فراگیـری                   مالزی به  کشورابتدائی عمومی در    آموزش  

.  زیر ساختی مستحکم در ریاضـیات و علـوم پایـه تکیـه دارد              برخورداری از های خواندن و نوشتن و        مهارت

 . گیرد را دربر می سال 6-11رده های سنی  و  کودکان بوده سال 6طول این دوره 

 رایگان بودن آموزش ابتدائی در مالزی سـبب شـده اسـت             ،اما اجباری نیست    گرچه آموزش در مالزی   

. در مدارس ابتدائی دولتی باشـیم     سال   11 تا   6  رده های سنی   که شاهد ثبت نام و حضور گسترده کودکان       

 بـرای   یهای مساوی آموزش     فرصت  یابی به    مدارس ابتدایی، دست    آموزشی یها   در قالب برنامه   ،عالوه بر این  

 دولتـی و   (ه در این مقطع، دو نوع مدرسـ      . ه است دیگرد     کودکان مناطق دور افتاده و روستائی میسر         تمامی

 زبـان رسـمی کشـور مـالزی،          وسیله ارتباطی در مـدارس ملـی کشـور،        . پردازند   به فعالیت می   )چند ملیتی 

 زبانهـای چینـی و      عـالوه بـر ایـن       .  یاد گیری زبان انگلیسی در مدارس اجباری اسـت         با این حال،  باشد    می

یاد گیری زبانهای انگلیسی و مالزیـایی       به طور کلی می توان گفت که        . باشد  مورد استعمال می  نیز  تایلندی  

 .شود  این مدارس محسوب میو یادگیری سایر زبانها در زمرۀ  روی اختیاری دروس اجباری در زمرۀ 
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 ساختار آموزش ابتدایی

 سال تحصیلی مدارس تعداد تعدادکل ثبت نامی داددختران ثبت نامیتع تعدادکل معلمین تعداد معلمین زن

68130 120025 1190411 2447206 6828 1990 

71569 125445 1230454 2530815 6859 1991 

75542 129916 1285357 129916 6891 1992 

78869 133975 1319614 133975 6912 1993 

81978 138701 1345175 138701 6932 1994 

83640 140430 1376958 140430 6993 1995 

87860 145503 1386490 145503 7075 1996 

 

  اهداف آموزشی

سعه همه جانبه، متعادل و جامع جنبه های جسمی، احساسـی،           هدف اصلی مقطع آموزش ابتدایی تو     

 . ان مالزیای است روحی و فکری دانش آموز

 تدایی کشور مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود، ابموزش از جمله دیگر اهداف آموزشی مراکز آ

  زبان رسمی کشور عنوان تسلط بر زبان مالزیایی به -1

  تسلط بر مهارتهای اصلی زبان -2

 بهره گیری صیحح از این قبیل مهارتها در زندگی روزانه عمومی  تسلط بر مهارتهای -3

 بان دوم  صحبت کردن، خواندن و نوشتن انگلیسی به عنوان ز-4

  کسب و جستجوی دانش -5

 دانش آموزان رشد استعداد و خالقیت -6
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 ی تسلط بر مهارتهای علمی و فن-7

 نسبت به افراد و محیط  تقویت حساست دانش آموزان -8

 دانش آموزانرشد اعتماد به نفس در تقویت  -9

ی نوع آورانه در راسـتای  ای فرهنگی و فعالیتهاهالیتعی دانش آموزان به مشارکت در ف    عالقه مند  -10

  فرهنگ ملی    

 دانش آموزان بهداشت و تناسب بدنی ،  توجه به سالمت -11

  در خواندن و تفسیر قرآن مجید  دانش آموزان  مهارت  تقویت -12

 در دانش آموزان  تقویت اعتقاد و ایمان به خدا و انجام مراسم مذهبی -13

   واال  ل به ارزشهای شایسته  و عم تقویت و گسترش رفتار -14

 میلیون نفر 99/2 به 1998میلیون نفر طی سال 89/2 افزایش نرخ ثبت نامی دانش آموزان از -15

 2003طی سال 

 2003 کالس جدید تا پایان سال 7000 احداث بیش از -16

 کاهش نرخ افت تحصیلی دانش آموزان به ویژه دانش آموزان مناطق روستایی و دور افتاده -17

 کشور

 خوابگاه جدید دانش آموزی در مدارس کوچک روستایی در جهت سرویس دهی به 59 احداث -18

 دانش آموز روستایی کشور11120

  مدرسه ابتدایی به سیستم کامپیوتر طی مرحله نخست توسعه برنامه های آموزشی222 تجهیز -19

  مدرسه ابتدایی مجهز آزمایشگاه کامپیوتر20 احداث -20

 ی  ارزشیابی تحصیل

 :  وجود دارد  در مقطع آموزش ابتدایی نوع ارزشیابی رسمی2
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که براساس جنبه های  یاد می گردد UPSR آزمون برآورد مدرسه ابتداییتحت عنوان نوع اول  از 

 چون موارد درسیصورت گرفته و بر  و ریاضیات  ، نوشتن شناختی حول مهارتهای اساسی خواندن

 دیگری وجود دارد که بصورت آزمون برآورد عالوه بر این لوم و ریاضیاتانگلیسی، عزبان ، زبان ماالیا 

 . و نتیجه در ثبت می شودرفتهآموزش دینی درخالل فرآیندهای تدریس صورت گ

 بار معرفی برای نخستین 1996 در سالیادمی گردد کهPTS = 1برآورد سطح تحت عنوان نوع دوم از 

 دانش آموزان سال سوم که بر باشد مطابق چنین شیوه ای مطرح می و به عنوان آزمون استعداد ه شد

 شیوه مذکور. برخوردارمی گردند5از جهش تحصیلی به سال مهارتهای پایه و دانش پایه تسلط دارند 

 ارزشیابی. مشتمل می گردد )سال7 یا5(در راستای سیاست جدید آموزش و پرورش دورۀ ابتدایی 

مطابق چنین  .می باشدعملکرد دانش آموزان درمدارس اس بر اس رزشیابیاPKBS  تحت عنواندیگری

درطول سال تحصیلی فرآیندهای یادگیری و تدریس به منظور ارزیابی پیشرفت دانش شیوه ای 

 معلم کمک می کند گیری از چنین شیوه ای بهه بهر.مورد بررسی قرار می گیرد آموزان از نظر رشد، 

  .بپردازدبرنامه ریزی صحیح به  و دهنمورا تقویت دانش آموزان بنیه علمی تا 

. شـود   به صورت کشـوری سـنجیده مـی        PSATآموزان پایه ابتدایی با برگزاری آزمون         سطح یادگیری دانش  

 زبـان انگلیسـی،     ،زبان ملی مـالزی    این آزمون در پایان دوره ابتدایی در چهار موضع اصلی         گفتنی است که    

آمـوزان در خوانـدن، نوشـتن،         هـای دانـش     سنجش آموختـه   PSATهدف  . گردد ریاضیات و علوم برگزار می    

 . است)تامیلیو چینی (های دیگر  های علمی و شمارش به زبان مالی یا زبان مهارت

در سـه   آمـوزان     دانـش گیری میـزان یـادگیری       اندازه جهت   1994-1997طی سالهای    PSATنتایج آزمون   

ذیـل  در نمودار   .مورد استفاده قرار گرفته است    ل  در قالب نمودار ذی   حوزه اصلی خواندن، ریاضیات و نوشتن       

بـه طـورکلی    . باشـد   مشهود مـی  در خواندن تا پایان کالس ششم دوره ابتدایی          ماهر   آموزان  باالی دانش نرخ  
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موفقیـت  نرخ نکته قابل ذکر این که   .  درصد نبوده است   90تر از     پایینگاه    هیچتوان گفت که نرخ مذکور        می

به دلیل تفاوت بیولوژیـک و رشـد شـناختی          خود  این امر   که   است    ان باالتر بوده  دختران در خواندن از پسر    

 .باشد آموزان پسر می  نسبت به دانشدخترآموزان  دانشبیشتر 

 1994-1997 ماهر در خواندن بر مبنای درصد طی سالهای آموزان دانشرخ ن
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 آموزان کالس ششم  دن به نسبت کل دانشدرخوان ماهر آموزان  درصد کل دانش)1(

 کالس ششم آموزان پسر درخواندن به نسبت کل دانش ماهر پسر آموزان درصد کل دانش) 2(

 آموزان دختر کالس ششم درخواندن به نسبت کل دانش ماهر دختر آموزان درصد کل دانش) 3(

 )MOE(دایره امتحانات وزارت آموزش : منبع 

آموزان در سطح ملـی از حـداقل         ش درصد دان  80بیش از    اذعان داشت که     توان  مطابق جدول فوق می   

در  با کـاهش مختصـری       1995سال  این در حالی است که طی       . برخوردارند) درک مطلب (توانایی خواندن   

آمـوزان از حـداقل سـطح تعیـین       درصد کل دانـش 95بالغ بر    1994ایم  طی سال       روبرو بوده این خصوص   

 درصـد  طـی سـال        96 ،   1995درصد طـی سـال       93ند که این میزان بر      ا  مند بوده   خواندن بهره برای  شده  

کـه مربـوط بـه سـطح مهـارت          ذیـل   نمـودار   .استبالغ گردیده    1997 درصد  طی سال      96 وحدود   1996

 1997 تـا    1994های     طی سال  آموزان مالزیایی   دانشاست از رشد چشمگیر     نگارش  آموزان در فرایند     دانش

 .کند ت میحکایدر این خصوص 
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 1994-1997 ماهر در نگارش بر مبنای درصد طی سالهای آموزان دانشنرخ 
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 آموزان کالس ششم  به نسبت کل دانشماهر در نگارش آموزان  درصد کل دانش) 1(

 کالس ششم آموزان پسر به نسبت کل دانش ماهر در نگارش آموزان پسر درصد کل دانش) 2(

 آموزان دختر کالس ششم به نسبت کل دانش ماهر در نگارش آموزان دختر درصد کل دانش )3(

 دایره امتحانات وزارت آموزش و پرورش: منبع 

 .های شماری است نشانگر روند روبه رشد مهارتذیل نیز نمودار 

 1994-1997بر مبنای درصد طی سالهای در ریاضیات  ماهر آموزان دانشنرخ 
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 آموزان کالس ششم  درریاضیات به نسبت کل دانش ماهر آموزان درصد کل دانش) 1(

 کالس ششم آموزان پسر در ریاضیات به نسبت کل دانش ماهر آموزان پسر درصد کل دانش) 2(

 آموزان دختر کالس ششم در ریاضیات به نسبت کل دانش ماهر آموزان دختر درصد کل دانش) 3(

 دایره امتحانات وزارت آموزش : منبع 

رونـد  ) هـای عـددی     مهارت(در ریاضیات   مالزیایی  آموزان    عملکرد مثبت دانش   ،ها  مهارتسایر  مانند  ه

 درصد از کـل     9/68 بالغ بر  1994به نحویکه طبق آمار بدست آمده طی سال         . دهد    روبه رشدی را نشان می    
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آمـوزان در علـوم      عملکـرد دانـش   .اند  یات نائل آمده  در ریاض تعیین شده   علمی  از سطح   به گذار   آموزان   دانش

در ایـن   دهـد کـه         ها نشـان مـی      یافته. مورد سنجش واقع گردید    1997طی سال   بار  نخستین  ربی برای   جت

آمـوزان طـی سـال       دانشدرصد   3/76. ایم  درصد پیشرفت داشته  2/0،  1998 و   1997خصوص طی سالهای    

 .اند طح علمی تعیین شده در علوم تجربی نائل آمدهبه گذار از س 1998 درصد طی سال 5/76و 1997

 مدارس ابتدایی 

 . درکشـور مـالزی وجـود دارد      ) مـدارس ملـی و مـدارس چنـد ملیتـی          (دو نوع مدرسه ابتدائی دولتی      

  آمـوزش این در حالی اسـت کـه  . ی به زبان مالی مبادرت می نمایندآموزش ارائه برنامه های مدارس ملی به  

هر دو نوع این مدارس از طـرح جدیـد مـواد            .  است "تامیل" یا   "ماندرین"زبان    یا به  مدارس چند ملیتی     در

 مسـتمرا   گردیده تدوین   1988 سال   طیطور کامل     مطالب درسی سراسری که به    . نماید آموزشی تبعیت می  

های جدید،     چالش سازیهای آموزشی و بر طرف        هماهنگی با پیشرفت  به منظور   مورد ارزیابی قرار گرفته و      

 . گردد تر می تر و عمیق نیغ

 آموزان مدارس ایتدائی نرخ ثبت نام خالص دانش

مجموع دختران و پسران
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    وزارت آموزشی  (MOE)سیستم اطالعاتی مدیریت آموزشی: منبع
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 سرمایه گذاری آموزشی

  درصدمبنایی بریر آموزش ابتدادسرمایه گذاری جاری عمومی نرخ 

 آموزش دری سرمایه گذاری جاری عموم
سرانه و    GNP ددرصبرمبنای ابتدایی 

 کل کشور 
C 

سرمایه گذاری جاری عمومی بر نرخ 
 GNPدرصد مبنای آموزش ابتدایی بر

   
B 

ر دسرمایه گذاری جاری عمومی نرخ 
 درصد کل سرمایه مبنایی بریآموزش ابتدا

  آموزش حوزهگذاری عمومی 
A 
 

 تحصیلیسال 

13,1 1,8 40,6 1990 
13,2 1,8 40,7 1991 
14,1 1,9 41,1 1992 
12,9 1,8 39,4 1993 
12,6 1,7 39,7 1994 
11,3 1,5 38,6 1995 
12,5 1,7 39,3 1996 
10,8 1,4 37,5 1997 
11,0 1,4 38,1 1998 
11,1 1,4 36,5 1999 
11,3 1,5 36,5 2000 

 مار تحصیلیآ

 

در صد بوده    90بالغ بر   1997 تا   1991ای   طی ساله   های مدارس ابتدایی      ورودی نرخ  در سطح ملی    

 بیانگر ظرفیت سیستم آموزشی در فراهم نمودن امکـان دسترسـی             ها در این سال ها       میزان ورودی . است

آموزان پایه اول در مـدارس        صد درصدی دانش  تقریباً   شاهد جذب    1995سال  طی  . آموزش ابتدایی است    به

ده این فرایند ممکن اسـت در نتیجـه سیاسـت وزارت آمـوزش              وجود آوردن   یک عامل به  .  می باشیم  ابتدایی

 شـکوفایی   90در اوایـل دهـه      . شهروندان مالزییایی باشـد   کلیه  مبنی بر فراهم سازی آموزش همگانی برای        

 و شرایط زندگی بهتر     احراز شغل منظور    فضای اقتصادی کشور باعث مهاجرت افراد از کشورهای همسایه به         

 امکانـات آموزشـی   سازی  فراهم در جهت  خود را ات تعهدملزم به اجرای  موزش  در نتیجه وزارت آ   . گردید

البتـه الـزام بـه اجـراء چنـین تعهـدی بـا یـک سـری مشـکالت و                     گردید که   اولیه برای فرزندان مهاجران     
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نـام کودکـان غیـر تبعـه مـالزی در              ثبـت  نرخ  نمایانگر  ذیل که   جدول  .  همراه بوده است  نیز  هایی    دشواری

 .می باشدافراد کلیه  آموزش همگانی برای  سازی دولت در فراهماتبیانگر تعهداست خود تدایی مدارس اب

 1999 تا 1995  طی سال های تبث نام دانش آموزان خارجی در مدارس ابتدایینرخ 

 میزان ثبت نام  تحصیلیسال
1995 44380 
1996 37750 
1997 32649 
1998 27707 
1999 30258 

 EPRDوزشی آمار آم: منبع

این بیـانگر   دارد که    حکایت از برابری نرخ ثبت نام ناخالص با خالص           ذیلاطالعات منعکس شده در نمودار       

شش سال و  باالی شـش سـال در مـدارس            رده سنی   این واقعیت است که در کشور مالزی از کودکان زیر           

 . آید ابتدایی ثبت نام به عمل نمی

 1991-1998 بر مبنای جنسیت طی سالهای آموزش ابتداییموزان مقطع دانش آ ثبت نام ناخالص و خالص نرخ

91

92

93

94
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

جمع 

پسر

دختر

 
 )MOE(سیستم اطالعاتی مدیریت آموزشی وزارت آموزش : منبع                      

 نسبت ثبت نام ناخالص و خالص کل در مقابل جمعیت سنی رسمی         

  خالص کل پسران  در مقابل جمعیت سنی رسمی پسران نسبت ثبت نام ناخالص و        

 نسبت ثبت نام ناخالص و خالص کل دختران  در مقابل جمعیت سنی رسمی دختران         
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دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی بین سال هـای          ی ثبت نام  نرخ  بیانگر افزایش مداوم    فوق   نمودار  

 95،   1992طی سال  در صد    94،  1991صد  طی سال      در   93در صد ثبت شده     . می باشد  1995 تا   1991

 ، 1998این در حالی است که طی سـال         .  بوده است  1995 در صد  طی سال       96 و1994 طی سال   در صد   

 جملـه تمایـل اولیـاء    مـن ثبت شده است که عوامـل بسـیاری   نرخ ثبت نامی کودکان   کاهش مختصری در    

گیرانه اخیر دولـت در بـاز گردانـدن کـارگران             سختثبت نام فرزندانشان در مدارس خصوصی و سیاست           به

های موجود در میان نرخ ثبـت نـامی   با در نظر گرفتن تفاوت .  خود نقش داشته اندکشور مادری  خارجی به 

مـدارس  دانش آمـوزان دختـر در       حضور  سطح باالی   فوق میتوان به    نمودار    دانش آموزان  دختر و پسر در        

 کـاهش مختصـری در میـزان    1991تنها طی سال   . پی برد  1998 تا   1992بین سال های    آموزش ابتدایی   

 البته این موضـوع نگـران کننـده نیسـت      پسران مشهود بوده است که دختر نسبت بهحضور دانش آموزان   

 کاهش جمعیت سنی باالی شش سال تا یـازده        ،1991 سال   طی  به عمل آمده      براساس سرشماری چرا که   

دانــش آمــوزان در ایــن ســنین تعــداد .  مشــهود مــی باشــدبــا پســرانســال در میــان دختــران در قیــاس 

 . بوده است) نفر1393800(پسر دانش آموزان و تعداد ) نفر1319700(دختر

 

 آموزش متوسطه

 ساختار آموزشی       

 سـال   17 تـا    13سنی  های   دانش آموزان رده     مختضی  نیز  )  ساله   5دوره  ( تحصیالت دورۀ متوسطه    

 :تقسیم استذیل قابل وسطه در مدارس مالزی به دو سطح آموزش مت. باشد  می

 ) سال 15 تا 13 سنین مختضی ساله راهنمائی 3تا 1دوره (  سطح آموزش متوسطه مقدماتی ـ 1

 )  سال 17 تا 16 سنین مختضی ساله دبیرستان 5تا 4دوره ( ـ سطح آموزش متوسطه تکمیلی 2
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 در دوره   .دو سال به طـول مـی انجامـد        دت زمان   م در این کشور     )راهنمائی(مقدمات متوسطه   مقطع  

در این دوره دانش آموزان در مدارس مختلف    . شود  تر پرداخته می    غالبا به دروس تخصصی   تکمیلی متوسطه   

 :به شرح ذیل تحصیل نمایند

 مدارس علوم تجربی و هنرهای زیبا:الف

 ای  مدارس فنی حرفه: ب 

 مدارس ملی مذهبی : ج 

 ) دانش آموزان نابینا و ناشنوا تضیمخ(مدارس استثنائی : د 

 

 ساختار مقطع متوسطه

   تحصیلیسال مدارس تعداد تعداد کل یتعداد دختران ثبت نام   معلمینتعدادکل  زن معلمینتعداد

36968 72455 690629 1366068 1327 1990 

40063 76273 698007 1375853 1359 1991 

42777 89687 725069 1424700 1395 1992 

46072 83952 760477 1492469 1409 1993 

47892 86052 799779 1566973 1437 1994 

50129 88408 845747 1651684 1476 1995 

54600 93952 892039 1735756 1522 1996 
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 اهداف آموزشی 

از جنبه دانش آموزان  توسعه هر چه بیشتر استعداد و توان هاصلی مقطع آموزش متوسطهدف 

، احساسی، روحی و فکری )بدنی ( همچنین از نظر فیزیکی . استادلی، جامع گرا و یکپارچه های تع

از جمله دیگر اهداف . است  هماهنگ و متعادل با استانداردهای واالی معنوی در صدد تربیت افرادی

 :اصلی نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 ویت ارتباطات فردی و گروهی آنان  افزایش قابلیت زبانی دانش آموزان در جهت تق-1

  . انانتقادانه و عقلی آنی دانش آموزان متناسب با تفکر خالق ، توانایی فکرو ارتقاء  تقویت -2 

 در زندگی روزانهی دانش آموزان  کسب دانش و رشد مهارتهای اصلی و کاربرد-3 

  توسعه مهارتهای همسو با حوزه های جدید علمی و توسعه فن آوری-4 

 ت دانش آموزان در جهت توسعه فردی و ملی رشد و توسعه توانائیهاو امکانا-5 

  رشد عمیق احساس مسئولیت و آمادگی در راه خدمت به میهن و مذهب-6      

  حب دانش و تالش در رسیدن به مدارج باالی علمی-7      

 نبه آت توجه  آگاهی از اهمیت سالم-8      

 مقابله با چالشها در زندگی ضریب و قش دانش آموزان افزایش رشد به ن -9     

به عنوان زبان ملی و ) یاالابهاسام(  در کاربرد زبان مالزیایی  دانشد آموزان تقویت قابلیت و استعداد-10    

 رسمی در تحصیل دانش و کسب وحدت ملی 
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 در خصوص فرهنگ و تاریخ مالزی آگاهی برخورداری از دانش -11     

 ای آموزشیبرنامه ه

از جمله مهمترین  .مقدماتی و تکمیلی متوسطه مشتمل می گردد سطح 2 خود بر دوره متوسطه

 زبان اعم از پایه دروستوان به می1997-1999سالهایطی  متوسطه ح مقدماتیسطبرنامه های آموزشی 

، آموزش اخالق،ختاری،جغرافیا ،مهارتهای زندگی،علوم،اسالمی دروس،ریاضیات،انگلیسی زبان،ماالیاسااهاب

دروس  و )مکالمه(زبان چینی، زبان تامیلی، زبان عربی (دروس مکمل ،آموزش هنرو آموزش تربیت بدنی 

دروس ادبیات مالزیایی، جغرافیا، آموزش هنر، زبان (ادبیات علوم انسانی)= گروه اول(اختیاری

 علوم کشاورزی،علوم خانهازرگانی، مدیریت، اقتصاد پایه، ب(فنی و حرفه ای= 2گروه،)پیشرفته(عربی

مکانیک،دروس مهندسی شهرسازی، دروس مهندسی برق و و ری،ریاضیات تکمیلی،دروس مهندسیدا

علوم تکمیلی، فیزیک، شیمی، زیست = (  علوم 3 گروه ،الکترونیک، دروس مهندسی فنی و نقشه برداری 

 اسالمی، آموزش سیره  اسالمی، آموزش قرآن مجید وعقاید( دروس اسالمی  = 4 گروه ،) شناسی 

 .اشاره نمود )اسالمی

 مقطع مقدماتی متوسطه

 مقدماتی متوسطه بر مبنای درصداز سطح آموزش ابتدایی به دانش آموزان  یانتقالنرخ 

 سال  ) مقدماتی متوسطه (از کالس ششم ابتدایی  به کالس هفتمدانش آموزان  یانتقالنرخ 
86,68 1990 
87,03 1991 
89,04 1992 
89,44 1993 
90,16 1994 
91,31 1995 
100,98 1996 
103,00 1997 
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  متوسطه مقطع تکمیلی

دانش . د گرد متوسطه در مدارس فنی و حرفه ای و نظری ارائه می تکمیلی در دورهیآموزشبرنامه 

آموزش . مدارس تکمیلی تحصیل می نمایند در یکی از LCE  آموزان بر حسب قابلیت و مهارتشان در

 پس.   گرددو به عنوان آموزش پایه محسوب میگرفته را در بر آموزشی  ساله 2وره یل متوسطه دتکم

گواهینامه امتحان  ( MCE تحت عنوانگواهینامه دوره به احراز  ساله، دانش آموزان 2از طی دوره 

  نائل میدر مدارس نظری و گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای در مدارس حرفه ای) دوره آموزش 

طبق آمار بدست . می باشد 18 به 1 متوسطه انش آموزان در مراکز تکمیلید  بهیننسبت معلم . آیند

نرخ افراد ثبت نامی  .بالغ می گردد8/34بر دوره متوسطه  دانش آموزان ، نرخ 1996آمده طی سال 

  .  بالغ می گردد%6/60دوره تکمیلی متوسط نیز بر 

  آموزشیبرنامه های 

. تحصیلی دانش آموزان ارائـه مـی گـردد     دروس بر مبنای عالقه و استعداد       ی متوسطه    تکمیل مراکزدر  

ٍ دروس  .ارائـه مـی گـردد      گروه علوم انسانی، فنی و حرفه ای، علوم و دروس اسـالمی              4دروس اختیاری در    

 پایه مـی تـوان بـه        سنیز پس از گذراندن مراحل ابتدایی آن طی دوره مقدماتی متوسطه از جمله درو             پایه  

به عنوان دروس اختیـاری     نیز  زبانهای تامیلی و چینی     . اشاره نمود   و مهارتهای زندگی   جغرافیا ، آموزش هنر   

 سـاعت  5/25  بـر  توسـطه تکمیلـی م  دوره  مدت زمان کل تـدرس هفتگـی طـی          . می باشند مطرح  تکمیلی  

 .مشتمل می گردد )ای  دقیقه40 جلسۀ تدریس 40 طی دقیقه 1600 (آموزشی 

 اهداف آموزشی 

ز جمله مهمترین اهداف آموزشی مراکز آموزش متوسطه تکمیلی کشورمالزی می توان به موارد ذیل ا

 :اشاره نمود
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 میلیون نفر 04/2 به 1995 میلیون نفر طی سال 63/1افزایش نرخ ثبت نامی دانش آموزان از  -1

 2003طی سال 

شی، روش تدریس و تقویت دروس پایه من جمله علوم و ریاضیات به واسطه ارتقاء کیفیت آموز -2

 افزایش ابزار کمک آموزشی در جهت بهبود عملکرد دانش آموزان

  آزمایشگاه علوم2250احداث  -3

  معلم کار آزموده جهت تدریس ریاضیات و علوم 3750استخدام  -4

تبدیل مدارس متوسطه حرفه ای به مدارس متوسط فنی در جهت افزایش نرخ ثبت نامی دانش  -5

 آموزان مدارس فنی

 در جهت تحت (STS)وزش های مهارتی و حرفه ای توسط مدارس متوسطه حرفه ای ارائه آم -6

 پوشش قرار دادن دانش آموزان ضعیف تر

 مدرسه آموزش متوسطه به سیستم کامپیوتر طی مرحله نخست توسعه برنامه های 110تجهیز  -7

 آموزشی

  مدرسه متوسط برخوردار از آزمایشگاه کامپیوتر90احداث  -8

 طه هوشمند درجهت بهره گیری هرچه بیشتر ازامکانات آموزشی کامپیوتریاحداث مدارس متوس -9

با تشخیص اهمیت آموزش در جهت ایجاد اقتصادی بر مبنای علم، طرح تاسیس مدارس هوشمند 

از اجرای طرح فوق تربیت نسل جدیدی از . طی برنامه هفتم توسعه کشور به مورد اجرا گذارده شد

ه خالق و نوگرا بوده و به واسطۀ دسترسی به اطالعات و بکارگیری ثمر بخش  است کITمالزیایهای آشنا با 

 .آن، به ارتقاء و افزایش قابلیت تولید و رقابت اقتصادی کشور نائل آیند

 مدرسه 81 مدرسه جدید هوشمند و باال بردن امکانات 90نخستین پروژه مدارس هوشمند شامل 

 .  جهت ایجاد محیط یاد گیری هوشمند فراهم گردیده استبا اجراء این پروژه زمینه. موجود می باشد
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 آمار تحصیلی

 )1990-2000طی سال های(مدارس متوسطه دانش آموزان  ی ثبت نامنرخ

 
) دوره(سطح 

 تحصیل
 

 
 1990سال

 
 

 
 1995سال

 

 
 2000سال

افزایش  میزان  
 ساالنه

 طی سال های
 1990 تا 1995

 سالیانه افزایش   نرخ
طی بینی شده  پیش
 تا 1995 ال های س

2000 
 25 18/4 2000000 1651684 1366068 متوسطه

  برنامه هفتم توسعه–سیستم اطالعاتی مدیریت آموزشی وزارت آموزش : منبع 

فـزایش  ا.  آموزش متوسطه است  مراکزدردانش آموزان    ثبت نام    نرخ   جدول فوق نشان دهنده افزایش      

 باز تاب اجرای    ،متوسطهموزان مقطع   آدانش   درصدی   25ش   در صدی و پیش بینی افزای      18/4 ساالنه   نرخ  

 . سال است11 سال به9موفقیت آمیز سیاست گسترش آموزش اولیه از 

 

  1991-1999های سال طی متوسطه مقدماتی  مدارس ابتدایی و نرخ 

  تحصیلیسال تعداد مدارس
 متوسطهمقدماتی  ابتدائی

1990 6828 1327 
1991 6859 1359 
1992 6891 1409 
1993 6912 1409 
1994 6932 1437 
1995 6993 1476 
1996 7057 1511 
1997 7099 1548 
1998 7130 1566 
1999 7152 1586 

 EPRDآمار آموزش : منبع 
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 آموزش پیش دانشگاهی

 بلکـه بـر اسـاس آزمونهـای         اختیاری نمی باشد  ورود به این مقطع در مدارس دولتی به صورت آزاد و            

آمـوزان جهـت ورود بـه         دانـش بـه آمـاده سـازی        تحصیل در ایـن مقطـع        .پذیرد  مومی صورت می  ورودی ع 

  دانشگاههای خارجی برون مرزی و پیوستن بـه          ،دانشگاههای دولتی، دانش سراها و دانشگاههای خصوصی      

 .منتهی می گرددنیروی کار کشور 

  : گرددضه می عر به شرح ذیلهای پیش دانشگاهی به دو شکل در کشور مالزی، آموزش

 آموزش پیش دانشگاهی با مدارک داخلی -

 آموزش پیش دانشگاهی با مدارک خارجی -

 آموزش پیش دانشگاهی با مدارک داخلی: الف 

 سال به   2دورۀ آموزش مذکور که از آن تحت عنوان آموزش ششم متوسطه یاد می گردد، مدت زمان                 

 . سال است18 – 19طول انجامیده و مختضی دانش آموزان رده های سنی 

  برخورداری از دروس تئوریک و هنری به طور همزمان          امکان   ز  دانش آموزان ا    طی دوره آموزش فوق،   

 ،  متوسطه مالزی مسوولیت آماده سازی  مدارس. بهره مند می گردند  سال آموزش،11در طول 

تحت اهینامه این دوره گودانشگاهی  را برعهده دارند، از       امتحانات پیش   شرکت در   دانش آموزان برای    

  .یاد می گردد STPM ( Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(عنوان 

گـردد، از      مـی  مالزی برگزار  وزارت آموزش وپرورش     وتوسط شورای امتحانات مالزی      مذکور که    آزمون

 تأییـد و تصـدیق شـده و معـادل            )UCLES(سوی سندیکای برگزاری امتحانات محلـی کمبـریج انگلسـتان         

 . گـردد این دانشـگاه محسـوب مـی   ”  A“ و معادل گواهینامه سطوح  ) GCSE(ینامه آموزش متوسطه گواه

 مـورد   بلکهیاد می گردد دانشگاههای مالزی هگواهینامه ورود بتنها به عنوان  نه  STPM ازطبق این نظام،.

 .ی نیز می باشددانشگاهها و سیستمهای آزمونهای تخصصی جهانتائید 
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 نشگاهی با مدارک خارجی آموزش پیش دا: ب

دانشـجویان جهـت شـرکت در امتحانـات         بـه آمـاده سـازی       ،   مالزی موسسات آموزش عالی خصوصی   

های آکادمیـک دانشـگاههای خـارجی بـرون        و جهت اخذ گواهینامه ) STPM(  نظیردانشگاههای خارجی 

 South Australianانشگاه ، پذیرش د)بریتانیا   (  A  ” GCE“ سطوح نظیر، دانشگاهیمرزی در مقطع پیش 

. نماینـد    مـی رتادب م ) Canadian Matqdation )Ontarioهای پذیرش  برنامه Vestern Austrakian، پذیرش 

 دروس   کشـور از   ، دانشگاههای خصوصی ، دانشگاههای خارجی و دانش سراهای غیر انتفـاعی            بر این    عالوه

ورود بـه مقطـع     شـجویان جهـت      آمـاده سـازی دان     گذراندن آن به   که   برخوردار می باشند  پیش دانشگاهی   

دانش آمـوزان    ورود   جهتآزمون هماهنگ سراسری    در کشور مالزی،  درنتیجه،  .منتهی می گردد  کارشناسی  

 .به دانشگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد 

 عالیآموزش 

    تحصیلی مقاطع

   در کالجهـا و پلـی        تحصـیل   دو سـال   Certificate و     سال   سه Diploma   مدارک   به   منتهی   که   هایی  دوره -1

 .  گردد  میDiploma   مدرک  به  منتهی کهی  دانشگاه  ساله  سه  های  دوره همچنین. دگرد  تکنیکها می

   مدرک  دارای  که افرادی.  گردد  اخذ می)Credit( واحد 100 تا 90   معموال با گذراندن  مدارک اینگونه

Diplomaو  Certificateتوانند وارد دانشگاهها شوند  تکنیکها باشند می  کالجها و پلی از  . 

2-  Bachelorوقت  تمام  تحصیل  یا چهار سال  سه  . 

 تعـداد     کـه  گردد   می  وریآ یاد .گردد  اخذ می ) Credit( واحد   180 تا   150   معموال با گذراندن     مدرک   این

 Ordinary و   Honours   دو نـوع    بـه  Bachelor   دوره   مدرک .  نیست   یکسان   مختلف  واحدها در دانشگاههای  

 .  شود  می تقسیم Third و )First ، Second (and 2  چهار نوع  خود بهHonours و مدرکگردد،    می تقسیم
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   در کشـور مـالزی  Diploma  های  دوره  از گذراندنپس نیز )Post Graduate Diploma) PGD  اخذ مدرک -3

ــه ــدت ب ــال  م ــت  می  یکس ــر اس ــورت س ــودن  و در ص ــنCertificate   دارا ب ــاله2   دوره  ا ی ــی  س ــد  م  .  باش

4-Master مدرک   دارا بودن    گیرد بلکه    نمی   صورت   امتحانی   دوره   این   ورود به   جهت   Bachelor      بـا  حـداقل

ـ    دو صـورت  بـه فوق   دوره.   است  الزامی  علمی  و معرفهای)Honourse Secind (1   معدل   ارائـه ه شـرح ذیـل   ب

 : گردد   می

 )Taught Course and Research(   و تحقیق  درس- الف

 10  مشـتمل   )Credit( واحد30   از گذراندن  دانشجو پسنخستین   در حالت)By Research.(   با تحقیق-  ب

 . گردند  می Master   مدرک  دریافت  به  موفق  تحقیقاتی واحد پروژه

درسی ارائه مـی   واحد 30در قالب   تحقیقاتی  و تنها پروژه  وجود نداشته  درس کالسBy Research  در حالت

 .باشند  می  مدرک  دریافت  و خود   تحقیقاتی از رسالهملزم به دفاع  یان  دانشجو در هر دو حالت.گردد

5-Ph.D .  دوره  بسیار باالی معدلبرخوردار از    دوره  این  ورود بهجهت   Masterاست زامی ال   .  

حدود ملزم به گذراندن     یان  دانشجو. گردد  برگزار می  Master  عمقطمشابه   در     که   دو صورت    نیز به    دوره  این

   دروس  بـه  واحـد متعلـق   Taught Course and Research 60   در حالت. درسی می باشند )Credit( واحد90

   بـه   تحقیقـاتی   پـروژه   واحد بصورت90   کلیهBy Research   و در حالت  تحقیقاتی  پروژه  واحد به30 و  است

 . یدآ   اجرا در می مرحله

 سال تحصیلی دانشگاهی

 ماههای سـال فـراهم      کلیه  امکان تحصیل در    ،  آب و هوا در کشور مالزی        مناسببا توجه به وضعیت     

 : می نمایند در سال به شرح ذیل مبادرت  ترم تحصیلی 3های کشور به ارائه و دانشگاه بوده 
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 مدت تقویم آموزشی عملکرد

 

1 week 

2weeks 

 ترم اول 

 استراحت بین ترمی •

   امتحانات •

 ترم اول   تعطیالت•

6May-22September 
 24 June-30 June 

19 August-1 September  

2 September-22 September 3weeks 

 

1week 

 ترم دوم 

   امتحانات •

 وم   تعطیالت ترم د•

September-15 December  

18 November-24 November 

25 November-15 December 3weeks 

 ترم سوم 

 استراحت بین ترمی •

   امتحانات •

   تعطیالت ترم سوم •

16December-4 May 

3 February-9 February 

31 March-13 April 

14 April-4 May 

 

 ثبت نام دوره جدید 

  روز ثبت نام

  

  

27 & 28 April 

29 April-5 May 

3 & 4 May 

2days 

1week 

2days 

 

 دانشگاهها 

با بین المللی تر شدن تحصیالت در جهان ، دانشگاههای مالزی نیز خود رابا این روند هماهنـگ تـر کـرده                      

 یه خود را در مرکز  خاصـ       هر یک از دانشگاهها توان رقابتی خاصی را برای خود مهیا ساخته ودر نتیج             . اند

برنامه ها متناسـب     دروس و . برنامه های درسی هماهنگ با نیروی فعال بازار شکل می گیرند           .ندقرار داده ا  

سیستم آموزشی دانشگاههای مالزی متوجه چالشـهای اسـت         .با نیاز وحساس به تغییرات محیط جهانی اند       
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دانشـگاه   نخسـتین  .آسیا در آن بازی می کنـد نقشی است که    همچنین متوجه    که دنیای نوین می طلبد و     

 دانشـگاه ملـی و     10درحال حاضر تعـداد   . در سنگاپور تأسیس شد    1949مالزی بنام دانشگاه مالزی در سال     

گـروه سـنی دانشـگاهی را        % 16,6 در کشور مالزی فعالیت دارند که جوابگـوی         تعدادی دانشگاه خصوصی    

فـارغ  نـرخ   افـزایش قابـل تـوجهی در        مالزی دستیابی بـه     اصلی مراکز آموزش عالی      هدف   .کشور می باشد  

 .کشور می باشد نیازهای اهداف توسعه آتی در جهت پاسخگویی )2003تا سال%  50(التحصیالن

 پذیرش تحصیلی

  موفقیـت وحضـور      دیگـری    سـاله    یک   دوره لزم به گذران     م  موزانآ  دانش   مالزی   دانشگاههای   ورود به   جهت

متوسـطه    دیـپلم ) (Malaysia Higher School Certificate STPM   مـدرک  خـر سـال  آ  در امتحانـات آمیز 

   مـدرک  دارنـدگان .   است  انگلستان موزشیآ  ام در نظ A Levels   مدارک  مشابه  مدرک این. دن باش  می مالزی

SPM مدرک   تکنیکها و دارندگان     توانند در کالجها و پلی       می   STPM    دهنـد    تحصـیل   در دانشگاهها ادامـه  .

 میـز آ   موفقیـت    گذرانـدن    مـالزی    دانشـگاههای   ورود بـه  گونه که قبالٌ نیز به آن اشاره گردیـد، جهـت            همان

)STPM( و یـا     مختلفمتوسطه کشورهای     دیپلم.  باشد   می   الزامی   خوب   با معدل   دو درس معدل در      حداقل 

 دانشـگاهها     ورود بـه    جهت     انگلستان  موزشیآ  امظا ن A-Level   از امتحانات    در دو درس     قبولی   نمره  حداقل

   معدل  بر اساسMinistry of Education   اموزش  وزارتCentral Unit  واحد مرکزی.  باشد  می مورد قبول

  ، رشـته    خصـوص پـذیرش    و در      نموده   دانشگاهها را بررسی     ورود به    متقاضیان   کلیه  سوابق STPM  امتحانات

 داوطلبـان تحصـیل در دانشـگاه        به طور کلی می توان گفت که      .دنمای میگیری     تصمیم  دانشگاه و    تحصیلی

 :  باشندل مییذشرایط های مالزی ملزم به برخورداری از 

 مدرک پیش دانشگاهیبرخورداری از  -الف

  سال3توانایی پرداخت هزینه های تحصیل در دانشگاه مالزی و اقامت در کشور مالزی حداقل به مدت -ب
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  سال اعتبار 5معتبر با حداقل پاسپورت برخورداری از  -ج

 پذیرش دانشجویان خارجی

بـاالیی  بسـیار   از انعطاف پذیری    دانشجویان توانا به دانشگاه     در پذیرش   مؤسسات آموزش عالی مالزی     

نش یـا گـزی   ارزیـابی   خاص جهـت    آزمون ورودی   در واقع در این دانشگاهها هیچ گونه        . برخوردار می باشند  

 .  مالک می باشدو  نمرات امتحانات نهایی برای ورود به  دانشگاهها شته دانشجویان وجود ندا

بـه واسـطه برگـزاری      دانشـجویان   بـه گـزینش     دانش سراها و دانشـگاههای غیـر انتفـاعی،          در مقابل،   

و  انـدونزی   SMU3، ) کانادا  ( CPU) استرالیا  ( GCSE  ،SAM ” 5“ ، سطح  SPM، نیازامتحانات گوناگون 

  رشـته ویـژه  هـای   برنامـه   پیش دانشگاهی ودیگر   دورۀ  فوق ملزم به گذراندن     دانشجویان .مبادرت می نمایند  

. نماینـد     در این سطح ، مؤسسات آموزش عالی ، گواهینامه یا دیـپلم  اعطـاء مـی                 . خود می باشند    تحصیلی

   بودجـه  بـا مؤسسـات آمـوزش عـالی        لتی آموزشی خصوصی و دو     عمدتاٌ توسط مراکز   ،ی مذکور ها  گواهینامه

 بودجـه   بـا  مؤسسـات آمـوزش عـالی        و یا   های دولتی      کالج  و  دانشگاههای دولتی، دانشگاههای فنی،    تیدول

دانشـجویان  مختضـی    خصوصی، دانشگاههای خصوصی، شعبات دانشگاههای خـارجی          های خصوصی کالج 

 سـازی  مهیا   ،نقش مؤسسات آموزش عالی   ین  اصلی تر .به فارغ التحصیالن اعطا می گردد     خارجی و مالزیایی    

 در های اخالقی و رفتـاری مناسـب   ها، معلومات، و شایستگی  نیروی کار ماهر و کاردان و برخوردار از مهارت        

مؤسسـات آمـوزش    بـر ایـن،     عالوه  .می باشد نیازهای مختلف عصر تکنولوژی پیشرفته      جهت برآورده سازی    

بـه واسـطه ارائـه خـدمات     ت پیشبرد امـور تحقیقـاتی و توسـعه          نیروی انسانی کارآمد جه   به پرورش   عالی،  

جهـت بـرآورده   مؤسسات آموزش عالی خصوصـی نیـز،از نقشـی کلیـدی در       . مبادرت می نمایند   ای  مشاوره

 در حال حاضر بالغ .می باشدبرخوردار خارجی   نیازهای آموزش عالی دانشجویان بومی و دانشجویان         سازی  

 .مؤسسات آموزش عالی خصوصی کشور به تحصیل اشتغال دارند دانشجوی خارجی در 15000بر 

 آموزش عالی دولتی تحت نظارت وزارت آموزش عالی
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  :از انواعی به شرح ذیل برخوردار می باشدآموزش عالی دولتی 

 آموزش در کالج

 آموزش فنی و مهندسی

 آموزش علوم انسانی و نظری

 آموزش در کالج

  یهای دولت کالج)1

بـه اتمـام مقطـع متوسـطه        آن دسته از دانش آموزانی است که        ویژه  ب   سراهای عالی،  تحصیل در دانش  

 مـدرک  .باشـند  دریافت مدارج تحصیلی بـاالتر، مـی  و تر  جامعبرخورداری از آموزشهای  درصدد نائل آمده و  

قـت  ها به صـورت تمـام و    تحصیل در این نوع کالج  .باشد  یا مدرکی معادل آن می     SPMها،    ورود به این کالج   

ی هـای دولتـ   کـالج جمله مهم تـرین  از .آیند  از دو سال به اخذ مدرک دیپلم نائل می    پسبوده و دانشجویان    

 . تأسیس شد1969 فوریه سال24که در اشاره نمود،  ) TARC( ،کالج تانکو عبدل رحمان مالزی می توان به

 فنی و حرفه ای های  کالج)2

 خـویش  فعالیـت سر منشأ  نمودند، عالئق و حقوق ملی را   به کار   غاز   آ 2001از سال   ی فوق که    ها  کالج

هـای فـردی و مثمـر ثمـر بـرای              و بدین ترتیب محیطی بسیار مناسب جهت پیشرفت شایسـتگی          دهقرار دا 

کننـدگان    شـرکت  اسـاس آمـاده سـازی        برفوق  های آموزشی مؤسسات      د برنامه ه ان جامعه و ملت مهیا نمود    

 .نمایـد   مـی مجهـز    آنان را  بـه مهارتهـای گونـاگون           شده و  یحاطروزشی  باالتر آم  در مقاطع    جهت تحصیل 

 پـاره وقـت امکـان پـذیر         وصـورت تمـام وقـت        2هرمؤسسات به   قبیل  های آموزشی در این       گذراندن دوره 

  SPM، مدرک مورد نیاز جهت گذراندن تمام وقت دورۀ آموزشـی در ایـن مؤسسـات،    ی طور کلبه. باشد می

که منحصراٌ به پذیرش شهروندان مالزیایی می پردازد        های پاره وقت       دوره کهو این در حالی است      باشد،    می

 .بخوانند و بنویسند ” ا سباها“ قادرند به زبان ملی خود،
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 ش فنی و مهندسیآموز)2

وجود دارد که تحت پوشـش وزارت آمـوزش و          مالزی  دانشگاه فنی در کشور      13در حال حاضر بالغ بر    

نظـارت  این دانشگاهها توسط سازمان مدیریت دانشگاههای فنی مدیریت و           . فعالیت می نمایند   عالی کشور 

 .می گردند

 آموزش علوم انسانی و نظری)3

هـای    دانشجویان دوره به آموزش   المللی     دانشگاه دولتی و یک دانشگاه بین      16بالغ بر   در کشور مالزی،    

 ورود بـه ایـن      جهـت  نیـاز     مدرک مـورد   .مبادرت می نمایند   )PHD( یکارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتر   

 .است یا مدارک مشابه دیگر دانشگاهی  STPM کارشناسی،مدرک  دانشگاهها جهت گذراندن دورۀ

 . گردد  دانش سراهای دولتی توسط دولت تأمین می و دانشگاه دولتی 16کلیه بودجه 

ای آموزشـی  هـ  المللـی، دوره    در تمامی دانشگاههای دولتی کشور مالزی، به جز دانشگاه اسـالمی بـین            

بـرای دانشـجویان خـارجی      این در حالی اسـت کـه        باشد    برای تمامی دانشجویان بومی دایر می     کارشناسی  

 .یر می باشدهای کارشناسی ارشد دا  دورهمنحصراٌ
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 های دولتی کشور مالزی  و کالجانشگاههارخ دن

 نام تاریخ تأسیس مکان
 ) UM(دانشگاه ماالیا 1/1/1962 کواالالمپور

 ) USM( دانشگاه سنز  6/1969 پنانگ
  ) UKM(دانشگاه کبانگ سانگ  18/5/1970 سالنگور
 ) UTM(دانشگاه فنی  14/3/1972 جوهور

  ) UPM(دانشگاه پترا  4/10/1971 سالنگور
 ) UUM (دانشگاه اوتارا  16/2/1984 کدا

  ) UNIMAS(دانشگاه ساراواک  24/12/1992 ساراواک
  ) UMS( اه صبا دانشگ 24/11/1994 صبا

 ) UPSI(کان سلطان ادریس  دی دی دانشگاه پن 24/2/1997 پراک
  ) UITM(دانشگاه فنی مارا  26/8/1999 سالنگور

  ) KUIM(دانشگاه کولجی اسالم  13/3/1998 کواالالنپور
  )KUSTEM(دانشگاه فنی کولجی ستزدان  15/7/1999 ترنگانو
  ) KUITTHO(ن حین آن دانشگاه فنی کولجی تا 2000 جوهور
 ) KUTKM (سان  دانشگاه فنی کولجی کیانگ 20/9/2000 مالکا

 ) KUKUM (دانشگاه کولجی کجوروتران اوتارا  2002 پرلیس
 ) KUKTEM(دانشگاه کولجی کجوروتران و دانشگاه فنی  2002 پهانگ

 )IIUM(دانشگاه اسالمی بین المللی مالزی  10/5/1983 سالنگور
 

  آموزشیاقدامات

آموزش سکویی استوار است که از طریق آن ملت مالزی توانسته اند یکی از سریعترین اقتصادهای 

این کشور  شده تا  عالی امروزه توجه ها معطوف به امر آموزش .نمایندرشد یابنده شرق آسیا را پایه ریزی 

بهره گیری راتی این کشور محصول صادبه عنوان آموزش تبدیل گردیده از به مرکز آموزشی برتر منطقه 

 است که بالقوه ظرفیت باالیی برای کسب دانش وبرخوردار جمعیتی جوان و پرشور از مالزی کشور . نماید

درکسب تکنولوژیهای جدید موجب گشته تا این کشور بتواند در توسعه توانایی جوانان مالزیایی علوم دارند 

در جهان مالزی از باالترین نرخهای باسوادی  کشور .شدتکنولوژی وعلوم جهانی در قرن آینده پیشگام با
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است که برکسب دانش و  آموزش در این کشور این درصد نشانگر اهمیت زیادکه است برخوردار  ) 93%(

با وجود اینکه . ، معطوف گردیده استآموزش که یکی از اساسی ترین خصوصیات روح آسیایی است

ثبت ابتدایی  سال در مدارس 6رده سنی از کل کودکان % 99 از با این حال.  باشدیمتحصیالت اجباری ن

  . راه می یابند) راهنمایی(مقدماتی متوسطه سطح باالتر  نیزبه دانش آموزان  از% 92وبه عمل آمده نام 

ر بهترین به تحصیل دسیستم آموزشی مالزی، جوانان را چنان با مهارت ودانش مجهز کرده که آنها قادر

دوران آموزشی به واسطه طی که تأکید مؤکد برکسب دانش ومهارت پایه . ندمی باشان دانشگاههای جه

هر یک از دانش آموزان را قادر می سازد تا استعداد  .گرددروشهای جدید آموزشی ویادگیری تقویت می 

ه در معلمان چمالزی از پرورش   وزارت آموزش و،آموزشیسطوح نیل به باالترین  جهت .ویژه خود را بیابند

س و امکانات شغلی ومحتوای در. یاد می نمایدمحور اصلی آموزش به عنوان مدارس وچه در دانشگاهها 

این . مبدل سازندمالزی را به مرکزی برای کارشناسان آموزش وپرورش کشور بنحوی طراحی شده اند که 

به تقویت  بلکه نه تنها مسئول آموزش مهارتهای خاص به مردم در محدوده زمانی خاصندکارشناسان 

مأموریت  وظیفه ون آنا.مبادرت می نمایندقابلیت واعتماد مردم در امریادگیری وانطباق با یافته های جدید 

نه تنها منبع نیروی انسانی ملی چرا که در این صورت کارگران .دارند تا کار گران تحصیلکرده آموزش دهند

 قابلیت ابداع واز بلکه به شمار می آیند، أسیس الت با قدرت جذب وتسلط برتکنولوژی های جدید وجدید

 ، موسسه ملی مدیریت آموزشی،  Aminddin Bakiموسسه. پذیری بیشتری برخوردار می گردندانعطاف 

اطق مختلف من مسئول توسعه فنی مدیران، سرپرستان آموزشی، معلمان وپرسنل مدارس سرتاسر کشور و

 .کشور است

    تحصیلی  مدارک ارزشیابی

 .دگرد   نمیBachelor   اخذ مدرک  منجر به  ساله3 یا Certificate 2 و Diploma   مدارک  کلیه-1
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 .گردد   می  ارزشیابی  کاردانی متوسطه    از دیپلمپس

   مـی   ارزشـیابی   کارشناسـی   در مجمـوع )Post Graduate Diploma (PGD   همـراه   بـه Diploma  مدارک -2 

 . گردد

 . گردد   صدور تایید می  صحت فقط PGD   مدرک  برایBachelor   مدرک  دارا بودن در صورت: 1  تبصره

 . دگرد   می  ارزشیابی  کارشناسیمتوسطه    از دیپلمپس Bachelor  مدارک -3

  . گردد  می  ارشد ارزشیابی  کارشناسی  عنوان ، به کارشناسیبرخورداری از مدرک   با شرط Master  مدارک -4

 .  شود  می  ارزشیابیی دکترا  عنوان  ارشد به  کارشناسیبرخورداری از   با شرط. Ph.D  مدارک -5

   از دریافـت   و پـس Master ارشـد    کارشناسـی  ع  در مقط    تحصیل   دکترا بدون    مدارک  در صورتیکه : 2  تبصره

   دوره   از اتمـام     پـس    تحصـیالت   ایـن (   جملـه    ارزشـنامه   د، در ذیـل   گـرد  اخـذ    Bachelor   کارشناسی  مدرک

 . دگرد   قید می)  است  شده  انجام کارشناسی

   ارزشـیابی   د غیر قابـل   گرد اخذ     و غیر حضوری     ، ترددی    ای   مکاتبه   صورت   به   که   دانشگاهی   مدارک  کلیه-6

 . است

  پژوهش  و تحقیقات 

 آموزشیاهداف                

تأسیس مالزی ته هماهنگ کننده تحقیقات آموزشی کمیراستای توجه مقوله پژوهشی و تحقیقات در 

بررسی سیاستهای عمدتاً بر بلکه ،گردیدهمالزی محدود به ابعاد تئوری و عملی نکشور  در اتتحقیق.شد

 ی عنوان و حیطه های مطالعاتی در راستااز این رو تالش بر این است تا. استگردیدهآموزشی معطوف 
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 تحقیقات آموزشی از بودجه مالی  به حوزهکمک مالیخصصی با ت. باشد کشور نیازهای آموزشی جاری 

 ارائه یافته های جهت مناسب های و تشخیص طرحیدریافت گزارشات تحقیقات، و بین المللی

 ای دپارتمانهای آموزشی دولتی، ادارات ناحیه آژانسهای و نتشار یافته ها و پیشنهادات به، اتحقیقاتی 

یافته  فردی در کالس درس بهبود ، سیستم آموزشرها و کارگاهها و مدارس از طریق سمیناآموزشی 

 سازیفراهم و آموزش سازی ،همگانی  در کشور مالزی آموزشیپژوهش تحقیقاتزیر بنایی هدف .است

یکسان برای کلیه دانش آموزان مالزیایی جهت برخود داری از امکانات الزم در تحقیق و فرصت 

 1996 و 1995طبق آمار بدست آمده طی سالهای . راستاست پژوهش و کسب صالحیت کافی در این

 . کار تحقیقاتی در مراکز تحقیقی کشور به مورد اجرا در آمده است591و 101به ترتیب بالغ بر 

 توسعه فناوری 

 در نتیجه ،های فعال در زمینه فناوری در بسیاری از کشورهای پیشرفته از قبیل آمریکا، شرکت

های مراکز رشد  های تولیدی توسط برنامه مراکز تحقیقاتی و شرکتمیان  همکاری نزدیکبرقراری 

ها  نمونه بارز این برنامه. اندتشکیل یافته ) TIP: Technology Incubation Program(فناوری 

 باهای مراکز رشد فناوری  برنامه. توان مشاهده نمود را در دانشگاه استانفورد و سیلیکان ولی می

با مشکل روبرو را که الگوبرداری از آنها برای کشورهای در حال توسعه  است مواجهکمبودهایی 

واگذاری فضا به مؤسسات به عنوان مهمترین و بعضاً تنها روش ارائه خدمات و عدم نظارت و . سازد می

 . آید  به شمار میTIPهدایت مؤسسات از جمله کاستیهای

برنامه توسعه فناوری به پیگیری  ، دولت است وابسته بهیشرکت توسعه فناوری مالزی که یک شرکت

ایجاد در جهت  را Technology Development Cluster Program(TDCs)ای  خوشه

 . نماید  میمبادرتواحدهای تولیدی براساس دانش نوین 
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 :که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمودباشد  میخاصی این برنامه دارای معیارهای 

  رسمی و عملی با دانشگاهها ارتباط -1

  .کز رشداو یا مرها  در پارک مستقر تشویق به تشکیل واحدهای تجاری وابسته به تکنولوژی نوین  -2

های موجود در دانشگاه   تشویق به تشکیل واحدهای تجاری براساس تجربیات تحقیقاتی و تخصص -3

 و منطقه

 صنایعحوزه نشگاه و ن دامیاتر و درک متقابل   ایجاد ارتباط نزدیک -٤

 هابرای دانشگاه مطمئن  ایجاد منبع درآمد  -٥

 دریافت مشاوره کارشناسی در جهت توسعه تجارت و فناوری از دانشگاه میزبان           اعطای مسئولیت     -6

 . به شرکت های توسعه فن آوری

 : می توان به موارد ذیل اشاره نمود TDCبرنامه از جمله مهمترین خصوصیات 

 موجود و امکانات از ساختارهای یری بهره گ  -1

 هی حضور درکنار دانشگا -2

 هی استفاده از امکانات و اساتید دانشگا -3

 پایین های  هزینه -4

 پذیر و ساده  ساختار انعطاف -5

هـای     شـده مهـارت    به کسـب   TDCهای شرکت توسعه فناوری مالزی در جهت اجرای برنامه             فعالیت

سعه فن آوری منجر گردیده است، که از آن جمله می توان به مـوارد ذیـل                 های تو مختلفی در این شرکت     

 : اشاره نمود

 ایجاد و توسعه مراکز رشد فناوری نوین   -1
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 فن آوری  ارائه مشاوره در جهت ایجاد مراکز رشد -2

 مشاوره در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی   -3

  پیشرفته، فناوری اطالعاتهای بیوتکنولوژی، مواد  انتقال فناوری در زمینه -4

  ارزیابی فناوری  -5

 مدیریت سرمایه   -6

 دانشـگاهها و    میـان ارتبـاط   جهـت برقـراری      بستری مناسـب     TDCs)(ای  برنامه توسعه فناوری خوشه   

دولت مالزی اهمیت این مسئله را کـامالً        در این راستا    . را فراهم آورده است   کشور مالزی   واحدهای تولیدی   

درحـال حاضـر    . نمایـد  این برنامه حمایت مـی    به آن از     میلیون دالری    50 بودجه    تخصیص بادرک نموده و    

بشـمار  های جدید در زمینه فناوری در کشـور مـالزی              ایجاد شرکت  در یمهمترین ابزار حمایت   TDCبرنامه  

در های علمی ـ تحقیقاتی نقش مؤثری در توسعه علم و فناوری و در نتیجه توسعه اقتصـادی    پارک.می آید

هـا طـی یـک دهـه          مقایسه آمار ایجاد پـارک    . اند  کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه ایفا نموده        

بـه عنـوان نمونـه      . انـد   داشـته معطوف  دهد که کشورهای مختلف توجه خاصی به موضوع           گذشته نشان می  

 53 به   پارک 8 از) 2000سال تا   1996سال  از  ( سال   4های علمی خود را در طول         کشور چین تعداد پارک   

های علمـی در جهـت رشـد اقتصـادی            اصلی پارک های  دستاورداز جمله مهمترین    . عدد افزایش داده است   

 : مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمودکشور 

  واحدهای تولیدی و مؤسسات تحقیقاتیمیان ارتباط برقراریکمک به توسعه علم و فناوری از طریق 

از در جهـت بهـره گیـری        آنهـا   حمایت از   نایع و واحدهای تولیدی و      صحوزه   مشکالت   برطرف سازی 

 فناوری نوین

 کمک به ایجاد مؤسسات متوسط و کوچک تولیدی
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. های علمی و تأکیـد آنهـا بـر تحقیقـات و یـا تولیـد در میـان کشـورها متفـاوت اسـت                          ساختار پارک 

دارنـد کـه ایـن ناشـی از شـرایط           های علمی در شرق آسیا تأکید بیشتری بر ایجاد واحدهای تولیدی              پارک

 یـات  از تجرب  بهره گیری . باشد  های موجود می     پتانسیل کاستی های ا به   آنه و توجه    هاکشوراین قبیل   خاص  

هـای سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادی و      موقعیـت لحاظ کشورهای دیگر به خصوص کشورهای آسیایی که از      

گذاری در زمینه علـم       ،  در امر سیاست     باشند میتر     نزدیک لزی  فرهنگی و سطح علم و فناوری به کشور ما        

 .گرددمی مفید واقع بر این کشور و فناوری 

 

 آموزش فنی و حرفه ای

 مدارسانواع                     

 ارائه به دانش آموزان و دروس فنی ) پایه ( آموزش عمومی در آن  مدارس فنی متوسطه که -1

تحصیلی  متناسب با رشته به حرفهی را دنبال کرده و  تا بتوانند آموزش عالی در رشته فنگرددمی

، تکنیک و دانشگاه از جمله مهمترین اهداف مدارسی مذکور می توان به ارائه . خود دست یابند

سطح و استاندارد نیروی و باالبردن  آموزش فنی و علمی به دانش آموزان مستعد و عالقه مند ارائه

مانند مدارس نظری اشاره نموده نیازهای صنعتی کشور با در جهت آشنا سازی آقای کار مجرب 

مدت زمان کل دوره آموزشی . باشند دروس پایه هنر گذراندن نیاز مدارسی نیز دانش آموزان این 

 دقیقه ای می باشد 40جلسه تدریس 42مشتمل بر)  دقیقه 1680معادل(  ساعت28مدارس فوق 

 نفر 16853ثبت نامی مداس مذکوربروزان دانش آم، نرخ 1997طبق آمار بدست آمده طی سال .

 .بالغ می گردد
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این مدرسه به متوسطه مقدماتی  آموزش گذرداندن مقطعدانش آموزان پس از : مدارس حرفه ای  -2

 می توان به تأمین نیروی قاز جمله مهمترین اهداف آموزشی مدارس فو. مدارس را می یابند

برنامه ریزی دولت و شخص متنا سب   نظر گرفتنانسانی فنی برای بخشهای صنعتی و تجاری، در

با نیاز های ضروری و تحوالت بخش صنعتی حال وآینده ، ایجاد مو سسه ای جهت جذب فنون و 

عمومی یا  آموزش حرفه ای(جنبه 2درمدارس فوق . جهت آموزش دهی اشاره نمودامهارته

ت اخذ گواهینامه مهارتهای گواهینامه  آموزش حرفه ای و آموزش آماده سازی دانش آموزان جه

مدارس حرفه ای . مالزی که توسط شورای ملی آموزش حرفه ای اعطا می گردد، مد نظر است

همچنین دوره های پاره وقت تخصصی برای متصد یان دوره اخذ گوا هینامه صالحیت آموزشی 

ست آمده در طبق آمار بد. در مالزی در نظر می گیرد تا مهارتهای را درحیطه ها دنبال نمایند

 دقیقه 35جلسه آموزش 48 مدارس حرفه ای در هفته  بریمدت زمان کل دوره آموزش1997سال

 .  نفر بالغ می گردد28038نرخ افراد ثبت نامی این مدارس نیز بر . ای مشتمل می گردد

 اهداف آموزشی             

روی کار ماهر را وجه همت و فعالیت         بازار به نی    نیاز     که   اهداف مراکز پلی تکنیک   از جمله مهم ترین      

 :  می توان به موارد ذیل اشاره نمود اند خود قرار داده

 متوسـطه در جهـت      تکمیلـی آموزان  مـدارس        آموزش جامع و گسترده برای دانش      سازیفراهم    -1 

 . های فنی و مهندسی  در رشته آنانفراهم شدن زمینه الزم برای تحصیل

  پایههای   مهارت سطحای آزاد مربوطه و باال بردن فنی یا حرفههای   آموزشسازیفراهم   -2

 انجـام های خصوصی و یا دولتی از طریق خصوصـی سـازی تـدریجی و                 کاری با بخش    افزایش هم   -3

 های تکمیلی  تحقیقات و برنامه
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 تاسـیس  جوانان فاقد شغل محروم از مدرسههای   نیازبرطرف نمودنای در جهت       مراکز آموزش حرفه  

، به فراهم سازی و ارائه برنامـه        های مختلف دولتی ایجاد گردیده       سازمان توسطاین مراکز که    .  است ردیدهگ

 سـال  40 بـاالی پـانزده سـال تـا     رده های سـنی    جوانان و بزرگساالن     بهرسمی و غیر رسمی       آموزشهای  

 صـنایع    آنـان     جهـت اشـتغال     تعلیم فنی شرکت کننـدگان در      فوق مراکز   هدف اصلی . مبادرت می نمایند  

 همنوائی افراد   جهتهای الزم     چنین زمینه   هممراکز فوق   . برخورداری از مشاغل آزاد می باشد      یا   وگوناگون  

 . دنساز تحت آموزش با منافع ملی را فراهم می

 :می توان به موارد ذیل اشاره نمودها   برنامه قبیلاهداف این مهم ترین از جمله

 صنایع کشورر بر اساس نیاز بخش  نیروی کار ماهسازیفراهم   -1

 در رشد ملی آنان  مؤثر در جهت مشارکتهای کارگران صنعتی  باال بردن مهارت -2

هـای سیسـتماتیک و        مـوقعیتی بـرای جوانـان محـروم از مدرسـه از طریـق مهـارت                سازیفراهم   -3

 ای های حرفه آموزش

برخـورداری  جهـت   های الزم      صالحیت ها و    به دانش، مهارت   رهای مالزیایی دسترسی فزاینده خانوا   -4

 از زندگی بهتر 

  ی  آموزشراهبردهای

 افزایش مشارکت جوانان و بزرگساالن در توسعه ملی تعیـین شـده             به منظور  راهبردی که    اصلی ترین 

 بـه  بـه تجر  جوانـان و بزرگسـاالن     ،ها     از طریق این برنامه    . است ای  حرفه در مراکز فنی و      آنان آموزش   ،است

 بنابر پیش بینی هـای بـه        .یی می یابند   و با محیط کاری آشنا     نائل آمده  صنایع    حوزه های مورد نیاز    آموزش

بهـره  بـا   مالزیـایی   هایی، جوانـان و بزرگسـاالن          چنین برنامه   برگزاری رود که از طریق     میعمل آمده انتظار    

 تـا سـال      به کشوری توسـعه نیافتـه      مالزی کشور  به تبدیل  های خود   ها و شایستگی    از حداکثر توانایی  گیری  

مجری این قبیل برنامـه هـا    سازمانهایی دولتی تامین کننده و منابع  مهمتریناز جمله .اهتمام ورزند  2020
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، MOA)( وزارت کشـاورزی  ،)(MOHRوزارت منـابع انسـانی   ،MOE) (  وزارت آموزش و پـرورش می توان به

 . اشاره نمود(MOYS)ان و ورزش و وزارت جوان MOHR)(وزارت توسعه مناطق روستایی

. د کـر   تکمیل می  خصوص آموزش در این      حوزه  با شرکت فراینده سازمانهای خصوصی      نیز های دولت   تالش

 اقداماتی در قالب تاسـیس      ،های آموزشی   افزایش مشارکت بخش خصوصی در برنامه     در این راستا به منظور      

 توسط وزارت منابع انسـانی در        مذکور صندوقکه  گفتنی است   .به اجرا در آمد   صندوق توسعه منابع انسانی     

های آموزشـی از سـوی  هیـات تعیـین صـالحیت               ها و کیفیت برنامه     استاندارد. گردید تاسیس   1993سال  

مـذکور خـود    هیات گفتنی است که اعضای . گردد  مراکز آموزش ملی صنعتی و تجاری حفظ و تضمین می         

تهیـه   عهده دار مسـئوولیت  هیات مذکور. گرددیین میآموزش صنعتی تع  حوزه   شورای مشورتی ملی  توسط  

های   چنین بربازنگری و بهبود برنامه      هم. باشد  استاندارد های تجاری و مورد استفاده برنامه های آموزشی می         

 . آموزشی نظارت دارد

 مهارتهای پایه آموزش 

 درصـد   2/2 ، سـال  24 تـا    15شامل گـروه سـنی      کشور مالزی   جمعیت جوان   طبق آمار بدست آمده،     

بـالغ گردیـده     1998نفر طی     میلیون    3/4 به 1995نفر طی سال     میلیون   04/4از   افزایش سالیانه داشته و   

آنان پایه   یها  مهارتسازی    های مثبت و فراهم     پیشرفت جوانان با هدف القاء ارزش     در این راستا طرح     . است

شـد تـا    واقع  بررسی  مورد   " خط مشی ملی جوان      " 1997طی سال   منظوربدین  . به مورد اجرا گذارده شد    

هـای    کـاری متوسـعه ه  و  ارتباطـات اجتمـاعی     و  شخصـیت   و تقویـت    ها و مشـاغل آزاد         پیشرفت مهارت   به

 برنامـه هـای آموزشـی    جوانـان محـروم از       هـای پایـه    های آمـوزش مهـارت      برنامه. منتهی گردد المللی   بین

برنامـه هفـتم   طی در حال حاضر. دگرد  دولتی اجرا می مؤسسات آموزش مهارت خصوصی و  توسطچنان    هم

 در انسـتیوهای ملـی آمـوزش        IT  هتل داری  داری و    نفر در رشته های گوناگون شامل مهمان       4072بالغ بر 
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 مالزیایی نیز جوان 12000. بینند    آموزش میImstitut Kemahirem Belia Negara (IKBN)  انمهارت جوان

 .می گردد،حضور یافته اند برگزار MOES توسط مشاغل گوناگون که در دورهای آموزش کوتاه مدت

کـز آموزشـی ارائـه دهنـده        ا سرپرستی مر   عهده دار مسئوولیت   )MOYS( مالزی وزارت جوانان و ورزش   

در قالب برنامه هفتم توسـعه       مالزی   عالوه بر این کشور   .ابعاد وسیعی می باشد   های شغلی در       مهارت  آموزش

 .مبادرت نمودای  های حرفه  مرکز دیگر آموزش مهارت تأسیس 8ملیبه تعداد

  مالزیتربیت بدنینرخ مراکز تحت نظارت و مدیریت وزارت جوانان و 

  ثبت نامنرخ تعداد مراکز
1 205 
6 3772 

 های ورزشی  وزارت جوانان و فغالیت: منبع 

 چنـدین مؤسسـه     اًسـیس  نیـز بـه ت      وزارت توسعه مشـاغل آزاد     ،تربیت بدنی عالوه بر وزارت جوانان و      

 فـوق بـه      مؤسسـات  گفتنی است که  . مبادرت نموده است  های خارجی      با همکاری سازمان   مهارت حرفه ای  

 آمـوزش   سـازی  فـراهم    در ضـمن وزارت مـذکور بـه،       .مبادرت می نمایند  هایی را در سطح دیپلم         رشته ارائه

 .مبادرت می نمایندهای اولیه و پایه برای جوانان روستایی  مهارت

 1999  طی سالتحت نظارت و مدیریت وزارت توسعه کار آفرینی های حرفه ای  مراکز آموزش مهارتیثبت نامرخ  ن

 ی ثبت نامنرخ تعداد مراکز مؤسسات
(GMI)  227 1  مالزی–موسسه آلمان 

(BMI)360 1  مالزی– تانموسسه انگلس 
(MFI) 580 1  مالزی–موسسه فرانسه 

 وزارت توسعه: نبعم

تحـت نظـارت و مـدیریت       ،های پیشرفته     مؤسسه آموزش صنعتی و یک مرکز آموزش مهارت        9تعداد  

مؤسسه آموزش صـنعتی    5عالوه بر این طی برنامه هفتم توسعه        . ی پردازند وزارت منابع انسانی به فعالیت م     

ـ   )JMTI( مالزی - از جمله مؤسسه فنی ژاپن)ADTEC( مرکز تکنولوژی پیشرفته 5 و )IT IS(جدید  ه آغـاز ب
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  حرفـه ای از     ، ظرفیت پذیرش مراکـز آموزشـی      2000 تا سال     فوق با فراهم شدن تسهیالت   . فعالیت نمودند 

هـای مراکـز     برخورداری از تمامی امکانات و تجهیزات از جمله ویژگی. برخوردار گردیدافزایش قابل توجهی    

تسهیالت و امکانات موجود    وزارت منابع انسانی همچنین درصدد افزایش ظرفیت و تقویت          . باشد  مذکور می 

 از ظرفیـت الزم جهـت آمـوزش         ، 2000 تـا سـال      کشور بوده است به نحویکـه     مؤسسات آموزشی صنعتی    

 .ه استهای بزرگ و چند منظوره برخوردار بود  کارآموز تمام وقت در کارگاه17000

 نرخ ثبت نامی آموزش فنی حرفه ای تحت نظارت و مدیریت وزارت منابع انسانی

 )مرکز1(CLAST )مرکزITL) 9 سال
1992 2370 2305 
1993 2155 2415 
1994 2562 2588 
1995 2381 3398 
1996 2869 2568 
1997 3616 2890 
1998 2852 1578 
1999 3295 3000 

 وزارت منابع انسانی:منبع

 

 آموزش معلمان

 گواهینامه های آموزشی

صالحیت آمـوزش و    ازمدرک دیپلم یا دیپلم عالی،       برخوردار از   سراهای معلمی     التحصیالن دانش   فارغ

 "ارشـد "التحصـیالن دانشـگاه بـا مـدرک کارشناسـی          فـارغ . تدریس در مدارس ابتدایی و متوسطه را دارند       

 درحال حاضر دو گـروه    . شوند  گمارده می انحصاری در مدارس تکمیلی متوسطه      دبیری به خدمت و آموزش      

معلمین دوره ندیده   . مشغولند در مدارس ابتدایی      به تدریس  ه دیده   آموزگاران دوره ندیده و دور     ینمعلماز  

در مقابـل   . اند  موزی را نگذرانده  آاما هیچ دوره کار   برخوردار می باشند،    تدریس  از مجوز   معلمین هستند که    



 
 

 دفتر اطالع رساني وسنجش افكار 
 

 

٨٤ 

 

گواهینامـه  .گـردد   عنوان معلمین آموزش دیده یاد مـی        ، تحت   اند   که دوره کار آموزی را گذرانده      یاز معلمین 

تحت مسـئولیت و نظـارت وزارت آمـوزش و پـرورش     ان لمین مدارس ابتدایی توسط مراکز آموزش معلم     مع

صـورت  آموزش ایـالتی  نهادهای استخدام معلمین دوره ندیده توسط این در حالی است که       .گردد  اعطاء می 

ره هـای تحصـیلی معلمـین دو        صـالحیت خصوص  گزینش دقیقی در    نیز  آموزش ایالتی   نهادهای  . پذیرد می

به منظور  معلمین دوره ندیده که     . نمایند اطمینان حاصل     ان آن ید تا از کیفیت آموزش    نماین  ندیده اعمال می  

گـروه معلمینـی   نخسـتین   .شوند  سه گروه تقسیم می  بهخود  د  گردن در مدارس ابتدایی استخدام می    تدریس  

انـد امـا در     گذرانـده نیـز لمـی را    های آموزش مع    دورهبرخوردار بوده و    های تحصیلی     صالحیتاز  هستند که   

ـ ” هستند که موقتا  افرادی  دومین گروه   . شغل معلمی گمارده شوند     انتظارند تا به   پرکـردن جـای    ه منظـور    ب

معلمینـی  گروه سـوم    و  اند     استخدام شده  ،خالی معلمینی که مرخصی حاملگی یا مرخصی استعالجی دارند        

 اسـتخدام   ) معلمـین دوره دیـده      غیـر برخـوردار از       منـاطق (تـدریس در منـاطق دور افتـاده         نیز به منظور    

بیـانگر عـدم ثبـات و وجـود نوسـان در      ذیل لحـاظ گردیـده اسـت خـود      هایی که در نمودار       داده.گردند می

 .باشد  می1998 تا 1991های  استخدام معلمین دوره ندیده آموزش ابتدائی طی سال

 1990 - 1998 طی سال های آموزگاران دوره ندیده مدارس ابتدایی نرخ 

0
5

10
15
20

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

***  

*  

 
  معلمین دوره ندیده مقطع ابتدایی در مقابل تمامی معلمین مقطع ابتدایی کل درصد*

 درصد معلمین دوره ندیده مرد مقطع ابتدایی در مقابل تمامی معلمین مرد مقطع ابتدایی**

 معلمین زن  مقطع ابتداییدرصد معلمین دوره ندیده زن  مقطع ابتدایی در مقابل تمامی ***

 )MOE(سیستم اطالعاتی مدیریت آموزشی وزرات آموزش : منبع 
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 مالزی کامالً کشور  معلمین دوره ندیده مقطع ابتدایی در       نرخ  چنین نشان میدهد که          هم فوق   نمودار  

 ی  طـی سـال هـا       درصـد  5 تدریج کاهش یافتـه تـا بـه          در صد بوده و به     30این مقدار حداکثر    . پایین است 

معلمین برخوردار از   (دلیل آن است که معلمین دوره دیده          بهوجود چنین نوسانی    . استبالغ گردیده    1998

نمـودار  بـا مقایسـه     این موضوع   . اند  تدریج جای گزین معلمین آموزش ندیده در مدارس شده           به )گواهینامه

مـین دوره دیـده مـدارس ابتـدایی          بیانگر افزایش مداوم معل    ذیلنمودار  . گردد روشن می فوق با نمودار ذیل     

ایـن  بـالغ گردیـده      مرز صددرصد      به نرخ مذکور  ،1998طی سال   . می باشد  1998تا  1991طی سال های    

 .آموزش ابتدایی با کیفیت باالستسازی در فراهم مالزی نشانگر تعهد باالی وزارت آموزش خود 

 1998 تا 1990 طی سال های   معلمین دوره دیده مدارس ابتدایینرخ                       
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 معلمین دوره دیده مقطع ابتدایی در مقابل تمامی معلمین مقطع ابتداییکل درصد*

 درصد معلمین دوره دیده مرد مقطع ابتدایی در مقابل تمامی معلمین مرد مقطع ابتدایی**

 بل تمامی معلمین زن  مقطع ابتداییدرصد معلمین دوره دیده زن  مقطع ابتدایی در مقا***

 )MOE(سیستم اطالعاتی مدیریت آموزشی وزارت آموزش : منبع 

کـاران مـرد آنـان        بیشـتر از هـم    کشور مالزی    تعداد معلمین زن     ،آید    بر می فوق  گونه که از نمودار         آن

وزارت اسـت کـه     و ایـن در حـالی       . داردمصداق  کشورهای دنیا   اغلب  در  به عبارت کلی تر این قضیه       . است

فـوق همچنـین    نمـودار   .اسـت شغل معلمی   برای  مردان  مالزی در تالش جهت جذب هر چه بیشتر         آموزش  

طـی سـال هـای     معلمین دوره ندیده در مقایسه با معلمین دوره دیده در سطح ایاالت مالزی           نرخ  گر    نشان
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ـ در)  درصـد 20بالغ بـر  (دوره ندیده  نرخ معلمین   بیشترین  . می باشد  1998 و پـس از آن در   "سـابا "ت ایال

و تعداد زیادی از مدارس     بوده  وسیع  مذکور   دو ایالت    .مشهود است  ) درصد 10 تا 5( "کالنتان"ایالت مالزی   

هایی در دست اقدام است تـا         در هر صورت تالش   . ها در مناطق کم جمعیت و دور از دسترس قرار دارند            آن

گسیل کردند که از جمله این مناطق  ه شهروندان  رسانی ب خدمت  به منظور   معلمین آموزش دیده بیشتری     

 .در مناطق فوق اشاره نمود معلمین ویژه اقامتگاه سازی فراهم این اقدامات می توان به 

 1998 طی سال معلمین دوره ندیده مقطع ابتدایی با ذکر نام ایاالت مربوطه نرخ 

ان است
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 یت آموزشی وزارت آموزشسیستم اطالعاتی مدیر: منبع     

 1998 طی سالمربوطه ایاالت  معلمین دوره دیده مقطع ابتدایی با ذکر نام نرخ 

ان است
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 سیستم اطالعاتی مدیریت آموزش وزارت آموزش: منبع         
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رشـد   کشـور مـالزی  تعـداد آموزگـاران دوره دیـده      با توجه به جداول فوق می توان اذعان داشت کـه            

اگر . بالغ گردیده است   1998 طی سال    در صد    9/94  به 1994طی سال    درصد   4/88ای داشته و از       فزاینده

های آموزش سطح باال و هماهنگ بـا اسـتانداد        همانا برخورداری از    که  نهایی دولت مالزی    هدف    بخواهیم به 

 درمـالزی   ش جدی وزارت آمـوزش      تال -باید بر تعداد آموزگاران دوره دیده بیفزایم        نائل آییم   جهانی است   

بـر اسـاس نمـودار    . سـت اهویدا فوق  آموزش با کیفیت باال در مقطع ابتدایی از نمودار      سازی  فراهم  جهت  

موضوع قابل بحـث در حرفـه       . می باشند  دیده    معلمین دوره کشور در زمرۀ     درصد معلمین    80از  فوق بیش   

دلیـل     بـه  ،مالزیکشور  زن در     ی نسبت معلمین مرد به    ناهماهنگ. نرخ معلمین مرد است   معلمی پایین بودن    

 هایی در خصوص ورودی     ناهماهنگیچنین  این  بروز  .  انتخاب حرفه معلمی است    جهتگی مردان     کم عالقه 

تعداد داوطلبـین مـرد     را که    مشهودتر است چ   " تامیل   "هایی چون زبانهای چینی و        های رشته    ورودی های

مراکـز آمـوزش    هـایی،   ناهمـاهنگی   چنین  جبران  به منظور   .پایین تر است   بسیارنسبت زنان     ها به   این رشته 

باشند که از     میتری    جذب معلمین مرد در مقیاس وسیع     جهت  های الزم     د ایجاد انگیزه  مالزی درص معلمین  

 .می اشاره نمودهای الزم به منظور خود ارتقائی افراد در حرفه معل فراهم سازی زمینهتوان به  آن جمله می

 .به فارغ التحصیالن اعطا می گردددوره سه ساله که پس از گذراندن ) سطح ابتداییویژه(م معلمیدیپل •

به  دوره یکساله  که پس از گذراندن) سطوح ابتدایی وراهنمایی ویژه( گواهینامه فوق دیپلم معلمی  •

 .فارغ التحصیالن اعطا می گردد

 به یکساله آموزشی  دوره از گذراندن که پس ) سطوح راهنمایی ویژه( دیپلم کارشناسی معلمی  •

 .فارغ التحصیالن اعطا می گردد

خود  یمهارتها اطالعات وسازی  وخواهان بهینه بودهمعلمانی که هم اکنون مشغول بکاربرای آندسته از 

 : نیز دوره هایی به شرح ذیل برگزار می گردد. می باشند
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 )راهنمایی ابتدایی ومعلمین مقاطع (نشگاهیتحصیالت دا غیر برخورداراز معلمینویژه (دیپلم تخصصی •

 .به آنان  اعطا می گرددیکساله آموزشی  دوره که پس از گذراندن

 14آموزشی  دوره که پس از گذراندن) ابتدایی وراهنمایی ویژه معلمین ( پیشرفته تخصصی دیپلم  •

 .به آنان اعطا می گردد هفته ای 

 مواد آموزشی 

ارتباطات،  که در مراکز آموزش معلمان ارائه می گردد می توان به از جمله مهمترین مواد آموزشی

، مهارتهای فکری خالق و  اسالمیعلوم انگلیسی حرفه ای، تکنولوژی اطالعاتی، زبان ، ماالیایی زبان 

 .اشاره نمود هفته ای تدریس عملی 10 و یک دوره ،انتقادگر، آموزش محیط زیست 

 نحوۀ ارتقاء معلمان 

به ارئه ،  از خدمت پیشی  از طریق دوره های ضمن خدمت وان در کشور مالزیمعلمی مراکز آموزش

  . خود مبادرت می نمایندبرنامه های آموزشی 

ینامه برنامه آموزشی و گواهتحصیلی سال  3تحصیلی ظرف ترم 6مشتمل بر: خدمت  ازدوره های پیش

 بهآموزش کارشناسی و گواهینامه  هارائه شدتحصیلی  ترم 2طی دوره های فوق سالیانه.در تدریس

 .اعطا می گردد ن فارغ التحصیال

 برنامه آموزشی نامه گواهی سال تحصیلی و3 تحصیلی ظرف ترم2مشتمل بر : ضمن خدمت دوره های 

، در دانشگاههای تخصصیبه احراز مدرک که ) بدون مدرک (فارغ التحصیل معلمان غیرصی ویژه تخص

 .نائل می آیند
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 ربیت معلم دانش سراهای ت

 بـا  ی فـوق، سـراها   دانـش . دانـش سـرا، بـه پـرورش آموزگـاران مشـغولند           27 بالغ بر در کشور مالزی    

پردازنـد و در پایـان نیـز           به پـرورش آموزگـاران مقـاطع ابتـدایی و متوسـطه مـی                های پرورشی ویژه    برنامه

ی پـیش از خـدمت و ضـمن    هـای آموزشـ   های آموزشی شامل برنامـه    دوره. گردد  گواهینامه به آنان اهدا می    

انـد    داوطلبانی است که به عنوان معلم توسط وزارت آموزش و پرورش کشور پذیرفته شـده         مختضیخدمت  

تدریسـی بـه     گواهینامـه  در پایـان     .انجامد  سه سال به طول می    زمان   مدت   مراکز فوق های آموزشی     برنامه  .

 .فارغ التحصیالن اعطاء می گردد

 ادهای مرکزی ه ن      

های آموزش    ها و خط مشی     سیاست به ترسیم    MOE)( در وزارت آموزش   (TED) آموزش معلمین  بخش

بخـش آمـوزش    . پـردازد  انتخاب داوطلبان حرفه معلمـی مـی         ارزیابی و تعیین سیستم گزینش و        ،معلمین

های تخصصی و سطوح       حوزه  به تعیین و شناسایی    اصلی خود،  فعالیت   عنوان بخشی از       به  همچنین معلمان

ای و   باال بـردن سـطح حرفـه   به منظور. معلمین مبادرت می نماید ها و نوع مطالب درسی  مورد نیاز  رتمها

مبـادرت مـی     خاصـی     آموزشی های  دیپلمبه ارائه    )MOE(پیشرفت کیفی معلمان، وزارت آموزش و پرورش        

 معلمـین سـط   تو طی یک دوره یک سـاله        پس از گذراندن دروسی ویژه    ها    این دیپلم گفتنی است که    .نماید

 .  گردد معلمین ارائه میبه کلیهای   جدای از دیگر دروس پیشرفته حرفه،التحصیل فارغغیر 

در حین خدمت باشند، می تواننـد       ای خود     های حرفه   دانش و مهارت   به ارتقاء    معلمینی که مایل  آندسته از   

 . کت نمایندو دروس پیشرفته فنی و حرفه ای شرفوق های آموزشی مربوط به دیپلم  در دوره

 آموزان نسبت معلمین به دانش

های دولت در جهت بهبود و گسـترش          شاهد تالش توسعه مالزی   های ششم و هفتم       طی اجرای برنامه  

اصلی چنین  از جمله اهداف    . ایم  برخورداری از آموزش با کیفیت باال بوده      به منظور   امکانات اولیه و ضروری     
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 ینبیانگر نسـبت معلمـ     ذیل   نمودار.آموزان اشاره نمود     دانش  به ینبهبود نسبت معلم  توان به     می ییخط مش 

در سطح ملی تالش بر این بوده است که این نسبت           .  در مدارس ابتدایی دولتی مالزی است      انآموز دانش   به

 به 1میزان به نسبت    شاهد بهبود این     1998سال  این در حالی است که طی       .  باقی بماند  21 به   1در سطح   

 در  ی آموزشی سطوح مختلف   ها  نماینگر وضعیت واقعی کالس   ،  این نسبت گفتنی است که    لبته  ا.ایم   بوده 19

و   حـد نصـاب ثبـت نـام نرسـیده           کوچکی وجود دارد که به    باشد چرا که همچنان مدارس        نمیسطح کشور   

ن از ایـ . باشـند  برخـوردار مـی  تراکم دانش آموزی بـاالیی  از  که  وجود دارد   در شهرهای بزرگتر    ی نیز   رسامد

 . در این شرایط متفاوت استانآموز دانش   بهین معلم نسبتروی، 

  1991-1998  طی سالهای در مدارس ابتداییین به معلمانآموز نسبت دانش

نسبت
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 سیستم اطالعاتی مدیریت آموزشی وزارت آموزش:منبع

ابتـدائی  مقطـع   آموزان    در میان دانش   نرخ مردودی توان اذعان داشت که       جدول ذیل می  با استثناد به    

ـ   های آموزش     ارائه برنامه .  مالزی صفر است   مناسب دولت در پرتو اتخاذ سیاست       کودکـان   هابتدایی رایگان ب

 .آموزان این دوره است     عوامل اصلی و مؤثر در قبولی دانش      جمله  باالی شش سال تا یازده سال از        رده سنی   

 کودکانکلیه  فراهم سازی آموزش رایگان برای      ان داشت که سیاست     بایستی اذع   همچنین می در این رابطه    

در بـروز چنـین نتـایجی نقـش مثمـر ثمـری داشـته               آمـوزان     جنسیت و محل زندگی دانش    بدون توجه به    

 درصـد از  7/95ای که  به گونهباال است، دهی و کار آیی آموزش ابتدائی در سطح ملی بسیار        ضریب باز .است
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عـدم  . انـد  آموزان دختر در تحصیالت خـود بـا موفقیـت روبـرو بـوده       درصد دانش4/98آموزان پسر و      دانش

آموزان بر سیسـتم      برخاسته از ورود و خروج تعداد اندکی از دانش        )  %100(دسترسی به بازدهی صد درصد      

آمـوزش  ارائـه  وزارت آموزش و پرورش مالزی مبنـی بـر     مناسب توسط   سیاست  اتخاذ  .استآموزش ابتدایی   

، علیـرغم   یسیاستچنین  در پرتو اتخاذ    . ه است سبب توسعه دسترسی به آموزش پایه گردید      رایگان   ابتدایی

در . باشـند   مـی تحصیل در مقطع ابتدایی     به  مشتاق  تقریبا تمامی کودکان مالزیایی     اجباری نبودن آموزش،    

قطع ابتـدایی   آموزان م   دانشورود  مناسب جهت   ای  ه زمینههای مناسب     به واسطه اتخاذ سیاست   حال حاضر   

بـاالی ارتقـاء تحصـیلی بیـانگر        توان گفت که نـرخ        به طورکلی می  .استگردیده  هموار  نیز  دوره متوسطه   به  

آمـوزان مقطـع ابتـدایی طـی          دانـش باالی ارتقاء تحصیلی    نرخ  .استمالزی  بازدهی درونی سیستم آموزشی     

بـه  کشـور   اثـر بحـران اقتصـادی       که بر   است  آموزانی     به دلیل افزایش تعداد دانش     1997 و   1996های    سال

 .اند آموزش دولتی روی آورده

 خدمات حمایتی 

، معلمان کار آزموده وبا کفایت همراه با منابع آموزشی بشکل یبهبود کیفیت آموزشبه منظور 

 عالوه براین.  استابتدایی، فراهم شده آموزشمعلمین دوره آموزشی ، برای  و کتب سمعی وبصریابزار

می سایر کمکها  از جمله .گرددبرحسب سرانه کل کشور اعطا می تحصیلی کل بورسیه های مالی بش کمک

شیر یارانه  دندانپزشکی، گوشت و اعطاء کتب قسطی، تسهیالت خوابگاهی، مراقبتهای بهداشتی وتوان به 

این گفتنی است که اختصاص . داشاره نموای به کودکان مناطق روستایی  وکودکان محروم مناطق شهری 

 .منجر گردیده است کودکان در مدارس یثبت نامبه افزایش نرخ  یهای دولت کمکیل قب
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 آموزش ضمن خدمت 

  اهداف آموزشی

یا و نموده  یک دوره پنج ساله، معلومات و دانسته های خود را امروزی پس از گذراندنهر معلمی 

درصدمعلمین مالزیایی در این  70گفتنی است که بالغ بر .یابدتکنیک های آموزشی جدید و مؤثر آشنا می 

 هفته ای در جهت توسعه حرفه 14عالوه بر این دوره های آموزشی .دوره های آموزشی شرکت می نمایند

از جمله مهمترین اهداف آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان  .ای معلمین برگزار می گردد

 :کشور مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

برنامه های آموزش ضمن خدمت درجهت کسب اطمینان ازارتقاء راندمان کاری کادر  افزایش -1

 آموزشی

 فراهم سازی امکانات ویژه نظیر اعطای مرخصی های تحصیلی برای آموزگاران در جهت فرهم -2

 سازی امکان ادامه تحصیل تمام وقت یا نیم وقت برای آنان

 2003 نفرطی سال 75150 به1998 نفر طی سال 61390 افزایش نرخ آموزگاران فارغ اتحصیل از-3

 )2003در طی سال 5/69 به 1998درصد طی سال 5/61افزایش نسبت معلمین فارغ التحصیل از (

به معلمین جهت جذب معلمین کار آزموده برای .....  اختصاص مزایا و امکانات ویژه نظیر مسکن و -4

 خدمت در مناطق روستایی

 2003 معلمین تا سال  مسکن برای28720 احداث -5

 برنامه های آموزشی

ضمن خدمت معلمین مالزیای می توان به  از جمله مهمترین برنامه های آموزشی، دوره های آموزش

،ادبیات مالزی،دروس اسالمی،زبان عربی،مهارتهای زندگی، آموزش یایریاضیات، علوم،زبان ماالدروسی 

ه، راهنمایی وادبازرگانی و حسابداری، اقتصاد خانمهندسی، ،تخصصی، آموزش بهداشت، مدیریت مراکز 
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 چینی زبان  وTESL  دروس ،و مشاوره، تکنولوژی اطالعاتی، موسیقی، آموزش هنر، تکنولوژی آموزش 

 .اشاره نمود

  بزرگساالن آموزش

      ساختار آموزشی

 شـرکت در    جهـت  افـراد بـی سـواد        نمـودن  مجبور   به منظور قانونی    مالزی، ردر قوانین آموزشی کشو   

  مطالب درسـی بـا مشـکالت   ارتباط تعداد شرکت کنندگان به. های سواد آموزی کاربردی وجود ندارد   کالس

 موقعیت خاص جغرافیایی منطقـه،      "ساراواک" و   "سابا"چون  اگر چه درمناطقی    . روزمره افراد بستگی دارد   

 از  برخـی  فقـر شـدید      ،دارد    ا باز می  ه  از شرکت در کالس   ی از افراد را     رخفاصله زیاد و کمبود وسائط نقلیه ب      

محسـوب مـی    هـای سـواد آمـوزی         شرکت در برنامه     به افراد عدم اشتیاق    جهتجوامع دور افتاده نیز عاملی      

شـهروندان   ایجاد عادت کتاب خوانی و افزایش دسترسی         بهسواد آموزی   جهت افزایش نرخ    تالش در   . گردد

 ،ایجاد بـاال بـردن کیفیـت مطالـب خوانـدنی          عالوه بر این  .است گردیده   اطالعات جهانی معطوف    بهمالزیایی  

 بـه افـزایش   (IT)از فـن آوری اطاالعـات   بهره گیـری مناسـب   های جدید و آموزش کتاب داران در  کتابخانه

 برنامـه    بـه افـزایش    مالزی   دولت .منجر گردیده است  اشتیاق افراد به مطالعه و در نتیجه رشد سواد آموزی           

افـراد  نیاز    بهدر جهت پاسخگویی     است که    مبادرت نموده    سواد آموزی کاربردی     درسی خاصی در ارتباط با    

هـای    برنامـه  سـایر    های سواد آموزی بـا       برنامه  و مطالب درسی عالوه بر این    .  است بی سواد طراحی گردیده   

 جهـت ای قـوی      تنهـایی انگیـزه      آمـوزش بـه    ، چـرا کـه    اند  ی در کنار یکدیگر قرار گرفته      اجتماع  و   اقتصادی

 PPRTو تحـت نظـر    بـوده   هایی که به لحاظ اقتصادی سود آور           تدوین برنامه  نبوده بلکه ادگیری افراد فقیر    ی

 .دمحسوب می گردهای سواد آموزی  برنامهبه  تاثیرگزاری جهت نقطه شروع موفقی  گردد،اجرا می
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 سیاست های گسترش سواد آموزی

در این . ه کتابخوانی بکار بسته شده استطی سال های اخیر برنامه های با هدف تشویق عامه مردم ب

 کتابخانه 17 میلیون رینگیت مالزی به احداث و تحهیز 86راستا، تا پایان برنامه هفتم توسعه مالزی بالغ بر 

 78در سطح استانی و محلی اختصاص یافته و امکانات کتاب خانه های کنونی افزایش یافت در این اثنا، 

در این راستا همچنین اخداث کتابخانه های بسیار در . تشویق کتابخانی شوندکتابخانه روستایی  کشور بر 

به منظور تشویق وجذب افراد . مناطقی از کشور امکانات کتابخانه ای ثابت برخوردار نبودند، افزایش یافت

 . بیشتر به ویژه جوانان به منظور استفاده از امکانات کتابخانه ای،تعداد کتابها افزایش یافت

بر این اساس ، ایجاد . رسی عمومی به امکانات مذکور با افزایش امکانات اینترنتی افزایش یافتدست

سهولت دیجیتالی سازی و دسته بندی دقیق اطالعات از جمله اولویت های مهم دولت مالزی در جهت 

در از جمله دیگر اقدامات دولت .گسترش سواد آموزی در میان اقشار مختلف جامعه محسوب می گردد

جهت گسترش سواد آموزی در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان می توان به موارد ذیل اشاره 

 : نمود

 توسعه و بهبود برنامه های آموزشی مهارتی سازمان ها و وزارتخانه های گوناگون در جهت -1

 پیشرفت جوانان و آشنایی آنان با مهارت های بازار کار

آموزش و پرورش با دامنه گسترده برای دانش آموزان و دانشجویان  فراهم سازی فرصت های -2

 دختر جهت تحصیل در رشته های علوم پایه، علوم فنی و علوم مهندسی

 پویائی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه آموزش و فراهم سازی امکانات و تجهیزات -3

 ادآموزشی در جهت توسعه جامعه و تحویل نیروی کار ماهر و باسو

 دستیابی همگانی به آموزش و پرورش در جهت بهبود توانایی های نسل آتی و ارتقاء سطح کیفی -4

 زندگی شهروندان مالزیایی
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 اعطای کمک های مالی درراستای دسترسی هرچه بیشتر اقشار کم درآمد و بی بضاعت به آموزش -5

 و پرورش

 شور به قطب آموزش منطقه توسعه موفقیت های آموزشی و پرورشی کشور تا تبدیل ک-6

 بازنگری و ارزیابی دائمی برنامه های آموزش همگانی درجهت بهبود کیفیت سرمایه گذاری -7

 .درازمدت در پیشرفت منابع انسانی کار آمد

 باسوادی بزرگساالن نرخ 

  1995-1998 بر مبنای درصد طی سالهای  سال به باال15های سنی  ردهباسوادی افراد نرخ 

ادي ان باسو ميز

88
90
92
94
96

1995 1996 1997 1998

ل سا

صد
ر
د

ادي ان باسو ميز

 
 اداره آمار و بخش برنامه ریزی اقتصادی : منبع 

مأخوذه دولـت    یها  حکایت از آن دارد که راهبردها و سیاست       شهروندان مالزیایی   باالی باسوادی   نرخ  

بـوده  آمیـز     یـت آموزان و ترغیب و تشویق آنان به مشارکت در آمـوزش ابتـدائی موفق              در جهت جذب دانش   

در میان افراد بـاالی رده سـنی        باسوادی  ، نرخ   1980طی سال    آمده    به عمل ری عمومی   سرشماطبق  .است

به . استبرخوردار بوده    1970 درصد نسبت به سال      14رشدی معادل   از  که  ،   درصد بوده است   72 سال   15

بـه عمـل   سرشماری عمومی مطابق . درصد بوده است58 معادل  1970باسوادی طی سال    عبارت دیگر نرخ    

 مـدارس    به) میلیون نفر4/12(کشور  سال 6 درصد از کل جمعیت باالی  84بالغ بر    1991سال   آمده طی 
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بـر  نیز  های ساده       نامهنگارش  باسوادی توانایی خواندن نامه یا روزنامه و        مطابق آمار مذکور، نرخ     .اند  راه یافته 

از میـان   جهـت    گونـاگونی کـه      هـای   برنامهاز جمله   . گردد  بالغ می سال   10رده سنی    درصد افراد باالی     85

حوزه بکارگیری راهبردهای کارآمد در  توان به     درآمده می اجرا  مالزی به   بردن معضل بیسوادی توسط دولت      

سـه کتابخانـه جدیـد      تکمیـل    با   ای  خدمات کتابخانه   یابی به  دستطی سالهای اخیر،    . اشاره نمود  کتابخوانی

 ای  امکانات کتابخانـه     دسترسی به از سوی دیگر،     .یافته است های مستقر در مساجد بهبود        ایالتی و کتابخانه  

 .استگردیده مکانپذیر  ا1998 طی سال واحد کتابخانه سیار 112در مناطق روستایی نیز با استقرار 

نـز بـه نوبـه خـود         1997طی سال   ملی   های ایالتی و    در کتابخانه افراد  عضویت  پذیرش  و  سازی    کامپیوتری

ای از خـدمات      شبکه گسترده    این امر باعث سهولت دسترسی به     . فراهم آورده است  را  ترقی بیشتر   موجبات  

طـی سـال     میلیـون    4/2   به 1996نفر طی سال    از دو میلیون    افراد  عضویت  افزایش نرخ   ای شده و      کتابخانه

 .افزایش یافته است) کودک درصد 50( 1997

 

 آموزش غیر رسمی

 در میان کشورهای همسایه عضو اتحادیه به ویژه لی،طب آموزش عاقکشور مالزی به در حال حاضر، 

 ،ای دانشجویانی از کشورهای اندونزی، برونه مبدل گردیده، به نحوی که )ASEAN( ملل جنوب شرقی آسیا

دارالسالم، تایلند، جمهوری خلق چین، افریقای جنوبی، کنیا، امارات متحده عربی، عمان، عربستان 

بخش خصوصی . مبادرت می نماینددر این کشور  به تحصیل  و کاناداسعودی، لبنان، جمهوری اسلواکی

های چشمگیری در  به طور کامال امید بخشی با ایجاد مؤسسات گوناگون آموزشی به موفقیتنیز این کشور 

 هیأت ارزیابی ملی مهمترین نهاد مرجع بخش خصوصی حوزه آموزشی .حوزه آموزش دست یافته است

با توسط مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصی آموزشی های  ها و دوره رشتهائه ، ارهدف اصلی آناست که 

 .استالمللی  استانداردهای بینمطابق با کیفیتی عالی و 
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کنتـرل و تضـمین     که محوله به هیأت مذکور می توان بـه          های    وظائف و مسئولیت  از جمله مهمترین    

سیاسـتهائی  کور همچنین به تدوین و تبین هیأت مذ. اشاره نموداستاندارد و کیفیت مؤسسات آموزش عالی   

مبادرت  ها، مدارک و مدارج دانشگاهی        حول محور استاندارد و کیفیت کنترل دروس دانشگاهی؛ گواهینامه        

ها، مدارک و مدارج دانشگاهی       ی، گواهینامه آموزشمرور و بازبینی مجدد استاندارد و کیفیت دروس         و  نموده  

هیـأت ارزیـابی   به عبارت کلی می توان گفـت کـه   .باشد میآن ه وظائف  و صدور گواهینامه تحصیلی از جمل     

 به مثابه مرجع مهم دستیابی به سـطح مطلـوب آمـوزش در مؤسسـات آمـوزش عـالی بخـش                      )LAN(ملی  

 .فعالیت می نماید )معیارهای تدوین شده سطح استاندارد و سطح کیفیبا بق اطم(خصوصی 

 مدارک مؤسسات آمـوزش عـالی بخـش خصوصـی کشـور         ها و   ارزش یابی گواهینامه   گفتنی است که    

که از اهمیـت    ی فوق   معیارهاجمله  از  . صورت می گیرد  الذکر    طبق معیارهای تعیین شده توسط هیأت فوق      

 . اشاره نمودمدارک با نیازهای جامعهمی باشد می توان به برآورد و ارزیابی نرخ برخوردار نیز خاصی 

تضمین استاندارد و کیفیـت آمـوزش و نظـارت دقیـق و             ی توان به    نیز م  )LAN(عملکردهای اصلی از جمله   

تطبیق با استانداردهای آموزش جهانی تعیین سطح دستیابی به زبان ملـی و             نرخ  همه جانبه برآن از لحاظ      

مؤسسـات آمـوزش عـالی خصوصـی کشـور،          ویژه   1996سال  مصوب  تعیین دروس اجباری براساس قانون      

 و روشـی     هـا  دسـتورالعمل بـه تعیـین      )LAN( ملی ارزیابی و تأیید مـدارک      هیأتاز سوی دیگر،    .اشاره نمود 

کـه بـر اسـاس آن مؤسسـات عـالی           آموزشی مبادرت نموده    های    ر جهت تأیید دوره   دبسیار سخت و جدی     

 .می باشندها آموزشی مختلف   ارائه برنامهموظف به هماهنگی کامل خود در خصوصی 

 اعطـاء مجـوز بـه داوطلبـین تأسـیس مؤسسـات             رونـد ،  )LAN(لیبراساس مقررات هیأت ارزیابی و تأیید م      

 :ذیلصورت می پذیردمراحل مطابق آموزشی عالی خصوصی 

  )LAN(به هیأت ارزیابی ملیعلمکی جمع آوری و تسلیم مدارک : نخستمرحله 
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های تحصیلی،  در       هدایت دوره  جهتبه منظور کسب تأیید هیĤت ملی ارزیابی و کسب اختیارات الزم            

ارزیابی ملـی الزامـی     به هیأت    LAN-TC-OIفرم درخواست همراه با مدارک موسوم به        تسلیم   نخست   درجه

هـای درسـی، معلمـین، تحصـیالت و           باید حاوی اطالعـاتی در خصـوص برنامـه         LAN-TC-OI مدارک .است

 .امکانات، سیستم مدیریت تحصیلی مؤسسات خصوصی باشند

 بی هیئت ارزش یاعملکردارزش یابی : مرحله دوم

 آموزشـی    هـای    دورهخصوص  که حاوی جزئیات و اطالعاتی در        LAN-TC-OIمدارک  در مرحله دوم،    

گـردد    که از سوی هیأت ملی ارزیابی منصوب مـی        مذکور هیئت   .گردد   به هیئت ارزش یابی ارسال می      ،است

صوص  در خ  اتیارائه گزارش فوق  یئت  صلی ه رسالت ا . علمی است های گوناگون     متشکل از متخصصین رشته   

 .ده استبه عمل آمهای  ارزیابی

حصول تأیید تیم ارزیاب که با هیأت ارزیابی ملی همکاری دارند،           یی پیش از    ها  مالقات نیز   مرحله سوم طی  

از حصول تأیید موسم است، تیم ارزیاب از        پیش  های اولیه     ها که به مالقات      طی این مالقات   .دیآ  به عمل می  

هـای درسـی و    پیرامون برنامـه به ارائه توضیحات الزم ند تا ماین متصدیان مؤسسات خصوصی درخواست می  

 تسـهیالت و تجهیـزات      تـالش هـایی در جهـت بررسـی          همچنـین   . مبادرت نمایند سیستم مدیریتی خود    

 حاصـل از  اتگزارشسپس . صورت می گیردبا میزان تناسب محیطی این مؤسسات  فوق متناسب   مؤسسات  

 .گرددمی به هسته مرکزی هیأت ارسال ع ترجامهای  بررسیجهت ها  این مالقات

در خصوص تأییـد درخواسـت متصـدیان مؤسسـات          به تصمیم گیری    هیأت ملی ارزیابی  ،  مرحله چهارم طی  

اعمـال  هیأت پس از    .  مبادرت می نماید   گیری    به هیأت مافوق یا هیأت تصمیم     و ارسال نتایج آن     خصوصی  

 :مایدمی نهای الزم به سه صورت ذیل عمل خواهد  بررسی

 تأیید درخواست -1

 رد درخواست با ذکر دالیل رد آن -2
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  تأیید مشروط -3

گیری نهـایی بـه        اتخاذ شده جهت تصمیم    اتتصمیمو  نهایی وزیر آموزش عالی     یه  تأیید،  مرحله پنجم  طی  

 آموزش عالی خصوصـی     می گردد در این اثنا موسسات       بخش آموزش خصوصی وزارت آموزش عالی ارسال        

چنانچـه دوره آموزشـی مـورد نظـر بـا      . می گیردتأئیدیه و یا رد درخواست قرار     روند   در جریان    نفع نیز   ذی

 ظرف مدت شـش مـاه بـه شـرایط و            ،نفع  تأئیدیه مشروط همراه گردد، مؤسسه آموزش عالی خصوصی ذی        

هیچ یـک از مراکـز و مؤسسـات خصوصـی           گفتنی است که    . دانپوشمی  متقتضیات تعیین شده جامه عمل      

حـق  از  های تحصیلی به حداقل سطح استاندارد دست نیافته باشند،             از دوره  ی مادامیکه دریک  ،عالیآموزش  

 . برخوردار نخواهند بوداعطاء هیچ گونه مدرک علمی به دانشجویان

 مراکـز و     حداقل سطح استاندارد به معنای حـداقل سـطح کیفـی          الزم به ذکر است که برخورداری از        

هـای تحصـیلی مختلـف بـر           مسؤلیت هدایت دوره   یریبرعهده گ مقارن با   مؤسسات آموزش عالی خصوصی     

 .الزامی است هیأت ملی ارزیابیندوماساس معیارها و استانداردهای 

 تحصیلییه تأیید: مرحله ششم

تحصیلی از سوی وزارت آموزش عالی به معنای حصول سطح کیفی مطلوب در حوزه مراکز و                یه  تأیید

 LANهمچنانکه تعریف آن ذیل مصـوبه       تحصیلی  » یهتأیید«الحطاص.تاسمؤسسات آموزش عالی خصوصی     

رسمیت شناختن قانونی مدارک و مدارج علمـی        به   به معنای    ،آمده است ) 1996 سال   555مصوبه شماره   (

وره تحصـیلی دایـر در      دهنگـامی کـه     گفتنی است   . است مراکز و مؤسسات آموزش عالی خصوصی        ییاعطا

صوصی از سوی وزارت آموزش عالی و هیأت ارزیابی و تأییـد ملـی مـورد                مراکز و مؤسسات آموزش عالی خ     

خبر حصول چنین تأییدی به     از مجوز اعالن     از آن هنگام مراکز آموزش عالی خصوصی         ،گیرد  تأیید قرار می  

از مجـوز بهـره     هـایی     های عملی تنها رشته     به هنگام تبلیغات و بهره برداری     .خوردارری می گردند  همگان بر 

گـواهی تأییـد از سـوی وزارت آمـوزش          به کسب    که   .یه تحصیلی برخوردار می باشند    عبارت تأیید از  گیری  
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دوره آموزشـی کـه از حـداقل اسـتاندارد آموزشـی        . نائل آمـده باشـند     فرآیند سنجش صالحیت  و طی   عالی  

قـرار  هـای مسـتمر        مـورد ارزیـابی    نائل آید،مجـدداٌ  گواهی تأیید صالحیت     گردیده و یا به دریافت       برخوردار

 .گرددکسب اطمینان الزم حاصله گیرد تا از حفظ و بهبود استانداردهای کیفی  می

توسـعه و   نـرخ    ساالنه و سوابق اسناد موجود در خصـوص          اتا بررسی گزارش  یی  بایروند ارز گفتنی است که    

، اتارشـ  در طی روند بررسی گز     ،چنانچه هیأت ملی تأیید و ارزیابی     . گردد  های تحصیلی آغاز می     بهبود دوره 

 منفـی در خصـوص نحـوه فعالیـت          اتو یـا گزارشـ    گردیـده   سوابق و اسناد دریافتی با شک و ابهام مواجـه           

بـه  ا جهت بررسـی دقیـق مسـائل مربـوط            ر مأموران خود ، از مجوز اعزام     مؤسسات خصوصی دریافت نماید   

مصـوبه هیـأت ملـی     42بر اساس ماده قـانون  .برخوردار می گرددهای تحصیلی  فعالیت و روند اجرایی دوره  

الزامـی  ها و مـدارج علمـی         هرچند وقت یک بار مدارک، گواهینامه     یه تحصیلی بررسی دقیق     ارزیابی و تأیید  

در صورت اثبات عدم برخورداری مؤسسات آمـوزش عـالی خصوصـی از اسـتانداردهای کیفـی         چرا که   .است

 و بررسی مستمر مراکز     ا، نظارت در این راست  . میگرددباطل اعالن    موسسلت فوق    مورد نظر، تأیید صالحیت   

موزش عالی خصوصی در جهت حصول اطمینان از حفظ و بهبود استانداردهای کیفـی بسـیار                آو مؤسسات   

 .استمهم و اساسی 

 مدارس خصوصی

فعالیت در سـطوح ابتـدائی و متوسـطه         به شرح ذیل به     در بخش خصوصی، سه نوع مدرسۀ خصوصی        

 :پردازند  می

های آموزشی مدارس ملی مالزی، به آموزش کودکـان خـارجی و              برنامهق  مطابمدارس خصوصی که     -

 .می پردازندمالزیایی 

 .می باشندهای آموزشی مدارس ملی مالزی  مدارس مذهبی خصوصی که تابع برنامه -
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هـای آموزشـی و زبـان      مهـاجرین مقـیم مـالزی کـه تـابع برنامـه          ویژهالمللی و مدارس      مدارس بین  -

ی مبـادرت   کودکان خـارج   مذکور منحصراٌ به ثبت نام از         مدارس الزم به ذکر است که    .دمی باشن المللی    بین

 .می نمایند

 دپارتمان آموزش خصوصی

 زی فـراهم سـا   مـالزی اسـت،     نقش دپارتمان آموزش خصوصی که وابسته به وزارت آموزش          مهمترین  

. باشـد  در مـالزی مـی  تأسیس مدارس خصوصی و مراکز آموزش عالی خصوصی جهت زمینه و امکانات الزم     

منطقـه مـی    قطب علمی درخشان      به مبدل ساختن کشور مالزی     دپارتمان آموزش خصوصی    رسالت اصلی   

 . باشد

ها آموزش خصوصی با  گیری ها و جهت    ریزی  ها، برنامه    سیاست ییحصول اطمینان از هم راستا     .1

 های آموزش ملی سیاست

وی آمــوزش بخــش خصوصــی هــای ارائــه شــده از ســ حصــول اطمینــان از تطــابق آمــوزش .2

  با نیازهای نیروی کار کشور  جهانی و تناسب آنهای استاندارد

از قـوانین و    تبیـت موسسـات فـوق       مراکز آموزش خصوصـی و      ثبت کلیه   حصول اطمینان از     .3

 .مقررات مندرج در مصوبات مربوطه

 کارآمد و مؤثر شیوه ای و اجراء قوانین و مقررات آموزشی بهنظارت  .4

 فراساختارهای موجود در حوزه آموزش خصوصی کیفیت عالی از حصول اطمینان  .5

  پویا و زندهیآموزش به فرآیندمبدل ساختن  .6

ارتقاء سطح کیفی آموزش در مالزی و رساندن آن به سطح           مناسب جهت   زمینه  سازی  فراهم   .7

  )به لحاظ فکری و روحی(الیق استاندارد جهانی به منظور تحویل و تربیت افرادی 
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 وزشیسیاستهای آم

 : از جمله مهم ترین سیاستهای دپارتمان آموزش خصوصی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 های مربوط به تأسیس و ثبت مراکز آموزش خصوصی بررسی و پردازش درخواست .1

 و مصوبات مراکز آموزشی عالی خصوصـی        1996سال  مصوب  اجراء و تنظیم قوانین آموزشی       .2

 همین سالطی 

 ها در حوزه آموزش خصوصی ژوهش و توسعه فعالیتریزی جهت پ برنامه .3

مناسب جهـت   زمینه  زی  حصول اطمینان از این امر که آموزش بخش خصوصی در فراهم سا            .4

 .اقشار جامعه به آموزش عالی از قابلیت باال و قابل توجهی برخوردار استکلیه دستیابی 

 نهادهای مرکزی 

 :استگردیده سازماندهی ذیل چهار بخش قالب  در  مالزیدپارتمان آموزش خصوصی

 بخش برنامه ریزی و تحقیق 

 بخش استاندارد و ثبت نام 

 بخش اجرائی 

 واحد مدیریتی و اداری 

ها و وظـایف محولـه خـود  در جهـت      نقشفوق به اجرای هر یک از چهار بخش الزم به ذکر است که      

 . مبادرت می نمایندموفقیت و پیشبرد امور دپارتمان آموزش خصوصی 

 التهای آموزشیرس

براسـاس اقتـدار و اختیـارات محولـه و          کـه   دپارتمان آموزش خصوصـی     از جمله مهم ترین رسالتهای      

 : اشاره نمودذیل به مورد اجرا در می آید می توان به موارد  1996مطابق با مصوبات آموزشی سال 

  آموزش خصوصییها گیری ها و جهت گذاری تعیین سیاست: الف
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، تسهیالتی جهـت ایجـاد دانشـگاههای        1996سال  مصوب  زش عالی غیر انتفاعی      مؤسسات آمو   الیحۀ

در واقـع ایـن     . غیر انتفاعی، کالجهای آموزشی و دانشگاههای خارجی در کشور مالزی مهیـا نمـوده اسـت                 

فـراهم  را   چهارچوب و زمینه بسط و گسترش مؤسسات آموزش عالی غیـر انتفـاعی در ایـن کشـور                     الیحه،

اندازی دانشگاهها و مراکـز    و راهحداثولت مالزی نشانگر آن است که ا  د هخذمتأ تصمیمات   کلیه.استآورده  

دسترسـی بـه مراکـز      بـه عبـارت دیگـر،       . باشد  میکشور  علمی غیر انتفاعی درحکم حرکت و تحول عقالئی         

ر جهـت انتخـاب مسـیر تحصـیلی         د راه دیگری    ،آموزش غیر انتفاعی و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی        

در ای، هیچ قـانونی       پیش از تصویب چنین الیحه    . استگرفته  والدین و دانشجویان قرار     روی  پیش  ست که   ا

منـافع مؤسسـات    ،  هـای خصوصـی      استقرار دانشگاه  تا اینکه . مذکور به تصویب نرسیده بود    از مراکز   حمایت  

 دانشـگاه   4و  تفـاعی    دانشـگاه غیـر ان     12در حال حاضر بالغ بر      . تأمین گردید آموزشی داخلی کشور مالزی     

توسعه مؤسسات آموزش عالی غیـر انتفـاعی و ارتقـاء سـطح کیفـی               . فعالیت دارند در کشور مالزی    خارجی  

 دپارتمـان   از ایـن روی،     . مطرح بـوده اسـت      گیری روند توسعه مالزی    شکلجهت   در   یآموزش، کمک بزرگ  

 مواجهه آموزش بخش خصوصی با      مقابله و جهت  های الزم     ها و استراتژی    برنامهبه تدوین   آموزش خصوصی   

 .  مبادرت می نمایدرو تحوالت جهانی پیش

 ـ حفظ و تثبیت سطح کیفی آموزش عالی غیر انتفاعی 2

 هر یـک از     ،مراکز آموزش غیرانتفاعی کشور    ویژه   ،1996بر اساس الیحه مؤسسات آموزش عالی سال        

 بـا عملکـرد قـانونی       ،ش غیـر انتفـاعی    از ضوابط و قوانین سازمان امور آموز      متخطی  ؤسسات آموزش عالی    م

جهت حفظ سطح کیفی آمـوزش      از جمله مهم ترین وظایف سازمان مذکور که در          . می گردند  مواجه خواهد 

 : به مورد اجرا گذارده می شود، می توان به موارد ذیل اشاره نمودو حفظ حقوق ملت، 

 .بر سطح کیفی آموزش غیر انتفاعیمنظم و جامع نظارت  .1
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آموزش غیر انتفـاعی اعـم از بازاریـابی و تبلیـغ در رده هـای            جامع بر نظامنامه     کلی و نظارت   .2

 . آموزشی

 های آموزشی ساختار کلی شهریهتعیین و تبین  .3

  مقدمات و فراساختارهای آموزشیتعیین  .4

 محلی و بومی وی، در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی حوزاز داوطلبین ثبت نام  .5

 جدید مطالعاتی های  برنامهطراحی و اجرای  .6

 انتصاب مسئول امور اجرایی  .7

 هیئت علمیاعضای انتصاب  .8

  استقرار درمؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ـ 3

 با   آموزش غیرانتفاعی با دریافت فرمی جهت استقرار در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی،              دپارتمان  

مذکور که فرم ینان حاصل نماید طماپردازد تا  آن میبررسی  دقت فراوان و با ژرف نگری بسیار به ارزیابی و           

 تأمین سطح کیفی آمـوزش      ،چنین امری انجام  هدف اصلی از    . طراحی گردیده باشد  ق اصول استاندارد    ابطم

 فـوق  از تأییـد فـرم  پیش .سرپرستی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی است     های الزم در جهت      و توانائی 

و مناسب یا غیـر      محوطۀ ساختمان  مورد بررسی        ، مالزی به بررسی   عی، سازمان امور آموزش غیرانتفا    الذکر

 . مبادرت می نمایدتدریس مناسب بودن آن جهت 

 آموزشیو پیروی از قوانین نظارت  ـ 4

می توان به   ،  1996سال  مصوب  قیود تصریح شده در الیحه مؤسسات آموزش عالی خصوصی          جمله  از  

 . اشاره نمودهای آموزشی  ی دورهبرخورداری از حداقل سطح استاندارد برا
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 و به    ، بانکداران، مختلف  حفظ حقوق گروههای    آموزشی،  هدف اصلی از تأمین حداقل سطح استاندارد        

با حفظ حقوق   عالی  تأکید فراوان بر اهمیت تأمین سطح کیفی آموزش         فوق با   الیحه  . دانشجویان است ویژه  

 .آموزش دانشجویان خارجی کشور مالزی دارد برنامه هایتأمین سطح کیفی سعی در توسعه کشور، 

  تحصیلیخدمات مشاورهارائه  ـ 5

هـای علمـی مؤسسـات آمـوزش          جنبـه کلیه  دادن  قرار  ، پوشش   مذکوردست آوردهای قانون    جمله  از  

 مبـادرت   هـائی    پرسـش بـه طراحـی     سازمان امور آموزش غیر انتفاعی      در این راستا،    . اشاره نمود خصوصی  

ر مثال در رابطه با استقرار مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و  موضوعات وابسـته بـدان،                  به طو    نماید،  می

 .پرسشهائی را مطرج می نماید 

  ی علمیها مرکز اطالعاتی و یافتهتوسعه  ـ 6

ر جهـت بسـط و      دسـایتهای اینترنتـی خـود       به حفظ از    هم چنین سازمان امور آموزش غیر انتفاعی،        

 . مبادرت مینماید هر چه بهتر اطالعات به مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، گسترش ارتباطات و توزیع

 بسط و گسترش آموزش بین الملل ـ 7

. پـردازد   مـی بـین الملـل   ، کشور مالزی به طور فعاالنه به بسط و گسترش امور آموزش             1998از سال   

بـا  . گردیده است یه در جهان    رکز تحصیالت عال  مکشور مالزی به عنوان     معرفی  بدین ترتیب این امر موجب      

ها و سیاسـتهای توسـعه طلبانـه          به طرح برنامه  مالزی  توجه به این، سازمان امور آموزش غیر انتفاعی کشور          

دهی امور تحصـیلی جهـت بسـط و           سازمانمی توان به    ،    این سیاستها جمله  از  مبادرت نموده که    گوناگونی  

 آن بـه  مؤسسـات آمـوزش عـالی غیـر انتفـاعی      کشـوری کـه     (گسترش امور آموزش خارجی کشور مـالزی        

تالشهای مشترکی مابین سـازمان امـور   در این راستا، .اشاره نمود.) اند  در چنین امری تشویق شده    مشارکت  

 جهـت بسـط و گسـترش فرصـتهای مطالعـاتی در مـالزی در                ، در    مؤسسات آموزشی   آموزش غیرانتفاعی و  
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 افریقـای جنـوبی کینـا، امـارات           جمهوری خلق چـین،     تایلند، ای دارالسالم،   کشورهائی چون اندونزی، برونه   

 . صورت گرفته است،لبنان، جمهوری اسلواکی و کانادا عربستان صعودی،، عمان  عربی، متحدۀ

خته در یک کشورخاص پردا   خود  روش کار بدین گونه است که این کشور به تشریح سیستم آموزشی             

 .جوید  میمبادرت سیستم آموزشی، های برون مرزی  در گردهمائیه حضور و یا ب

 آموزش غیر انتفاعی 

         تاریخچه 

ای بــرای  ایــن آمــوزش چــون دروازه  آغــاز شــد،1950خصوصــی در کشــور مــالزی از ســال آمــوزش 

توانائی ورود به دانشگاههاو مـدارس عـالی دولتـی  کشـور جهـت اخـذ                 از  شد که     دانشجویانی محسوب می  

، تغییراتـی مهـم و اساسـی در نقشـهاو           70اوایـل دهـۀ     طی  . خوردار نبودند برگواهینامه و مدرک تحصیلی     

 تغییرات مهم و اساسی در نقشـها و         ،1980اوایل سال در  . عملکردهای نظام آموزشی غیر انتفاعی پدید آمد      

هـای    در برگـزاری دوره    ویـژه    ،عالیبه عنوان بنیانگذاران آموزش     مالزی   مدارس عالی کشور     یها مسئولیت

 پیش نیازهائی کـه موجبـات       سایرو   کارشناسی   با همکاری دانشگاههای خارجی در سطح مدرک      آموزشی    

، لـوایحی کـه     1996سـال   طی  .عمال گردید گردد، ا   میسبب  مدارک و مدارج تخصصی را         ها،  اخذ گواهینامه 

بعـدها طـی    . به تصویب رسـید    تأمین بودجه دانشگاههای خصوصی      در جهت در فوق به ذکر آن پرداختیم،       

،   )ی فعلـی   دانشگاه دولتـی مـدیا        سابق و    دانشگاه تلکام (دانشگاه غیرانتفاعی مالزی    ، نخستین   1997ال  س

ای در ایـن       به استقرار شعبه   با مشارکت دولت مالزی    دانشگاه موناش استرالیا     1998سال  طی  تأسیس شد،   

المللـی قابـل       بـین   محلـی و   اعتبـار خصوصی در کشور مالزی به      درحال حاضر، آموزش    . مبادرت نمود  کشور

 4 دانشـگاه غیرانتفـاعی و     10  مدرسه عالی غیر انتفـاعی،     652به نحوی که بالغ بر      . توجهی دست یافته است   

از سـوی   . به فعالیـت مـی پردازنـد       با سطح کیفی تضمین شده        شعبه دانشگاهی خارجی در سرتاسر کشور،     

زالنـدنو و     یتانیا،ایاالت متحده، اسـترالیا،   امکان انتخاب هر یک از سیستمهای آموزشی بر       از  دانشجویان  دیگر  
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 هــزار دانشــجوی خــارجی در 15درحــال حاضــر،حدود . مالزی برخــوردار مــی باشــندیــا کانــادا در کشــور

آنان از کشورهای در حال     یت  اکثرکه  . مبادرت می نمایند   به تحصیل    مالزیدانشگاههای غیر انتفاعی کشور   

 .باشند  توسعه می

 

 ساختار آموزشی

 تحصیل غیر انتفاعی در واقع آموزشی است که توسط مؤسسات آموزشـی غیـر انتفـاعی بـه                   آموزش و 

و کـل بودجـه     وده  مـ نمؤسسـات ن  گونـه   در واقع دولت هیچ گونه کمکی بـه ایـن           . گردددانشجویان ارائه می  

کلیـه اقـوام   مؤسسات بـرای  قبیل ورود به این . گردد میاعتبار بخش خصوصی تأمین    فوق توسط   مؤسسات  

مؤسسات آموزش غیر   در کشور مالزی، از     . دانشجویان خارجی آزاد است      و   در کشور مالزی  ی مستقر   انژاده

پیشرفتهای تحصیلی و آموزشـی     نیل به   در زمینه   مالزی  مکمل و ضمیمۀ تالشهای دولت      به عنوان   انتفاعی  

 بخـش حفـظ و رعایـت حقـوق دانشـجویان           و   سـطح کیفـی آمـوزش     در جهت اطمینـان از      . یاد می گردد  

 .گردند توسط وزیر آموزش کشور مالزی تأیید میمالزی مؤسسات آموزش غیر انتفاعی خصوصی، کلیه 

 کشـورهای   سـایر   ای آسیای جنـوب شـرقی و          این کشور به عنوان مرکز آموزش عالی منطقه       از این جهت،    

سـطح  نـای   مبنیز بر   مالزی  های آموزشی مؤسسات آموزش غیرانتفاعی        برنامه. استگردیده  آسیایی، مطرح   

ی هـا   استقرار، مدیریت، عملکرد و سطح کیفـی برنامـه        .طراحی می گردد  المللی    عالی کیفی و استاندارد بین    

به  1996سال  مصوب  قوانین  به موجب    ،گرددمی  که توسط وزیر آموزش و پرورش کشور مالزی تأیید          فوق  

 :مورد اجرا گذارده می شود

 1996سال  آموزش مصوب الیحه

 مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی  ویژه ،1996سال مصوب الیحه 

  گواهینامه ملی تحصیلی ویژه، 1996سال مصوب الیحه 
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 )ماده الحاقی ( دانشگاههاو مدارس عالی  ویژه،1996سال مصوب الیحه 

 )  PES(  مدارس غیرانتفاعی

 سـطوح   .باشـد   مردم با نام مدارس خصوصی مصطلح می      میان  این گروه مؤسسات آموزشی در واقع در        

ابتـدایی و متوسـطه   و مقاطع آموزشی   شده،    آغاز پیش دبستانی مقطع  از     تحصیلی ارائه شده در این مقطع،     

می تـوان بـه     آموزش و پرورش مالزی     مورد تأیید وزرات    مدارس غیرانتفاعی   از جمله   . گردد  شامل می  نیز   را

 :موارد ذیل اشاره نمود

های آموزشی و دسـتورالعملهای وزارت آمـوزش و           نامهبرکه مطابق   کودک غیر انتفاعی    های  مهد: الف  

 .دنپرداز پیش دبستانی به فعالیت میراکز م

 آموزشی و آزمونهای طراحی شـده،   هایبرنامهکه مطابق با مدارس ابتدائی و متوسطۀ غیرانتفاعی       :ب  

 .نمایند فعالیت می، مشابه با مدارس دولتی

  مذهبی  مدارس ابتدائی و متوسطۀ: ج 

 و مدارس ویژه مهاجرین المللی   بین و متوسطۀ/ ابتدائی / مدارس پیش دبستانی  :د 

 امریکـا   بریتانیا و ایاالت متحدۀنظیرالملل  های آموزش بین    دورهفوق مطابق با     برنامه آموزشی مدارس    

 .باشند  می…ها و غیره  ب، اندونزیاعراهای آموزشی اجتماعی خاص چون تایوانیها،  و یا برنامه

مبـادرت مـی    نیاز های جسـمی و ذهنـی کودکـان معلـول             که به برطرف سازی      مدارس استثنائی : ه  

 . نمایند

 ، مراکـز   مراکزی چون، مراکـز جمـع آوری شـهریه          بر این گروه از مدارس   ،    مراکز آموزشی  کمکی      :و  

ارس مـد در  . مشـتمل مـی گـردد     آموزش زبان، آموزش رایانه، آموزش مهارتهای تجاری و مدارس تطبیقی           

هـای     پیشـبرد برنامـه     و   جهت پیشرفت مهارتهای آموزشـی دانـش آمـوزان،          ای در  فشردهمذکور  کالسهای  
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و مهارتهـای   آمـوزش زبـان  عنوان مراکز به تشکیل یافته و مراکزی باشد،  اجرائی آنان در مدارس عادی، می    

 . می یابدبازرگانی اختصاص 

   ) PHEIS(آموزش عالی غیرانتفاعی 

پذیرند و این رقم هر سال رو          دانشجو می  80000انشگاههای دولتی مالزی ساالنه حدود      دبا وجودیکه   

دهه گذشته این کشور شاهد تأسیس چندین دانشگاه خصوصـی و دانـش             ، با این حال طی      به افزایش است  

هـا جدیـد دولتـی و خصوصـی و اسـتقرار و فعالیـت                 تأسیس تمامی دانشـگاه   . سراهای خصوصی بوده است   

های خارجی در مالزی همگی به عبارتی در جهـت رفـع نیازهـای فزاینـده آمـوزش                    دد دانشگاه شعبات متع 

 دانش سرای غیر انتفـاعی،      690روی هم رفته در این کشور حدود        . دانشجویان بومی و غیر بومی بوده است      

 270000 مجتمع دانشگاهی وابسته به دانشگاههای خارجی فعالیت دارند که           4 دانشگاه غیر انتفاعی و      14

 نوع از این مؤسسات بـا نظـارت دولـت مـالزی بـه جـذب                 200بالغ بر   . خود دارند تحت پوشش    را   دانشجو

میان دانشگاههای دولتـی و خصوصـی آن اسـت کـه در             موجود  تفاوت عمده   .نمایند  دانشجویان مبادرت می  

ابی کیفی ایـن    وزارت آموزش عالی مالزی و مؤسسه ارزی      .بخش خصوصی، زبان آموزشی زبان انگلیسی است      

 را به سمت آموزش با      )PHEIS( با همکاری یکدیگر مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی کشور           )LAN(کشور  

 استقرار دانشگاهها، مدیریت، عملکرد و سـطح         مجوز . نمایند  کیفیت و متناسب با بازار تشویق و ترغیب می        

در فرآینـد صـدور    .گـردد   مـی زی صادرمالهای آموزشی این کشور، توسط وزارت آموزش عالی      کیفی برنامه 

  :به شرح ذیل می باشد 1996 سالآموزشی مصوب  ملزم به پیروی از قوانین چنین مجوزهایی وزارت فوق 

  1996  مصوب سال قانون آموزش کشور، - 1

 قانون مؤسسات آموزش عالی خصوصی - 2

  1996مصوب سال، )اصالحیه (  و دانشگاهها  ها دانشکدهویژهقانون  - 3

   ) PHEIS(مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی    قانون ویژه - 4
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مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از نقش اساسی در برآوردن نیازهـای آمـوزش عـالی دانشـجویان                  

 ایـن مؤسسـات موجبـات اخـذ مـدارک دانشـگاهی،             به عبـارت دیگـر    . برخوردار می باشند  بومی و خارجی    

مؤسسـات آمـوزش عـالی غیـر انتفـاعی، مهیـا            . دننمای  را برای آنان فراهم می    هاو مدارج تحصیلی      گواهینامه

های آموزشی وابسته به دانشـگاههای        المللی، برنامه   های آموزشی داخلی و بین      کنندۀ طیف وسیعی از برنامه    

. باشـند     هـای آمـوزش زبـان انگلیسـی مـی           دوره و   های آموزشی تخصصی و نیمـه تخصصـی         خارجی، دوره 

دانشگاهها مهیا کنندۀ روشهای    عالوه بر این    . باشد  به زبان انگلیسی می   ی فوق   وزشی دانشگاهها های آم   دوره

 مراکـز   دانشـجویان    عالوه بـر ایـن       . دنباش  گوناگون مطالعاتی جهت هماهنگی با خواستهای دانشجویان می       

یلند، فرانسه یـا کانـادا      آموزشی کشورهای ایاالت متحده، بریتانیا، استرالیا، نیوز      آموزشی فوق از برنامه های      

هزار دانشجوی خارجی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفـاعی           15 بالغ بر    حال حاضر،   در. جویندمی  بهره  

 .به تحصیل اشتغال دارندکشور مالزی 

بـه  نیازهـای دانشـجویان     برطرف سازی   به منظور حفظ سطح کیفی آموزش و تأمین منافع عمومی و            

هیئـت ارزیـابی و تأئیـد ملـی     عالوه بـر ایـن   .  قرار دارنددولت یریت و مد تحت نظارت فوقمؤسسات کلیه  

)LAN (این هیئت بعنوان یک     . با تأئید دولت و وزارت آموزش عالی در این خصوص سخت فعال است             نیز 

 حفظ و کنترل اسـتانداردها و سـطح کیفـی           یتمسئولعهده دار    و   ودهنم  فعالیت    کیفی آموزش، نهاد نظارت   

اهتمـام  مـذکور    هیأت   عهده دار . باشد  موزش عالی ارائه شده از سوی مؤسسات غیر انتفاعی می         های آ   برنامه

های ارائه شده در مؤسسات آموزشی عالی خصوصی یا غیـر             سطح آموزش ی در جهت هماهنگ سازی      فراوان

ت مؤسسات آموزش عـالی خصوصـی ثبـت شـده در وزار           از جمله   . داردالمللی    انتفاعی با استانداردهای بین   

 :مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمودآموزش 

 دانش سراهای غیر انتفاعی -       

 های غیر انتفاعی ـ دانشگاه
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 های خارجی ـ شعبات دانشگاه

 مراکز آموزش از راه دور  -       

 اعطای گواهینامه و دیپلم داخلی 

 محلی و با پیروی از دستورالعملهای       های غیر انتفاعی    ها توسط کالج    برنامه درسی و امتحانات این دوره     

دانشجویان قادرند که به صورت تمام وقت       . گردد     تنظیم و تدوین می     مالزی وزارت آموزش و پرورش کشور    

های غیر انتفاعی اجازه دارنـد        هم چنین کالج  . غیر انتفاعی به تحصیل بپردازند      های  و یا پاره وقت در کالج       

.  آموزشی ، هدایت و تـنظم نماینـد        ش از راه دور تحت نظارت قانون جدید       هایشان را براساس آموز     تا برنامه 

 ، دانشگاههای خارجی اسـترالیا، کانـادا        ، و های داخلی اعطای دیپلم، توسط دانشگاههای محلی      اکثر برنامه   

 در پرتو وجـود چنـین شـرایطی زمینـه الزم            از این روی،  . بریتانیا و ایاالت متحده تأیید شده است        نیوزیلند،

 .آید های برون مرزی فراهم می های دانشجویان مبنی بر تحصیل در دانشگاه  تحقق خواستهجهت

از مدت درون سازمانی با دانشگاههای خارجی،راهی را پیش روی          ر، توافقات منحصر به فرد و د       بر این  عالوه

ای بـا   ی بـه شـیوه  دانشگاههای خـارج تحصیل از   داده است تا قادر به اخذ مدارک         رقرامالزیایی  دانشجویان  

هـای    هـای نهـایی دوره       فـارغ التحصـیالن جهـت اتمـام برنامـه          بخش عمده   . تر باشند   صرفه تر و کم هزینه    

های خارجی، لیکن برخی از آنان نیز جهت تکمیل تحصیالت خود در کشـور                کارشناسی خود راهی دانشگاه   

توانند دورۀ کارشناسی     انشجویان می های تحصیلی،د   جهت مقرون به صرفه بودن هزینه     .مانند  مالزی باقی می  

آنان جهت  .سراهای غیر انتفاعی که توافقی درون سازمانی با دانشگاههای میزبان دارند،بگذرانند              را در دانش  

بریتانیـا و     دانشگاهی توسط دانشگاههای خارجی از سوی کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزیلنـد،            مدارک   اخذ

 : اقدام نمایندذیلای توافقی  یوهبایست طبق ش ایاالت متحده، می

 های آموزشی توأمان برنامه

 های معتبر انتقالی  برنامه
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 های ورود به سطوح پیشرفته  برنامه

مهیـا  را  های آموزشی توأمان که موجبات اخـذ مـدرک کارشناسـی  از یـک دانشـگاه خـارجی                      برنامه

ل توافق رسمی مابین  کالج غیـر انتفـاعی          این برنامه شام  .  ارائه شد  1980 سال    نخستین بار  سازد، برای   می

دهد تا بتوانـد بخشـی از دوره    باشد که به دانشجو اجازه می    های خارجی می    ای از دانشگاه    محلی و  مجموعه   

آموزشی را در دانشگاه داخلی و بخش پایانی دوره را در دانشگاه خارجی مورد نظـر بـه اتمـام برسـاند و در                      

 .ظر را از  دانشگاه خارجی دریافت داردنهایت نیز مدرک تحصیلی مورد ن

 :می توان به موارد ذیل اشاره نمودهای برجسته این برنامه،  ویژگیجمله از 

 ثبت نام نموده، سپس با گذراندن       أمان  به طور تو   ، در دانشگاه داخلی و  دانشگاه خارجی       یاندانشجو -

 بـر  .مـی گردنـد   وارد دانشگاه خارجی تکمیل دوره تحصیلی خود،، جهت های آموزشی دانشگاه داخلی   دوره

تحصیالت خود  ادامه    ذیل به    سه الگوی مشخص     مطابقتوانند    اساس برنامه آموزشی توأمان دانشجویان می     

 ه تحصیل  دو سـال     2+2الگوی  : دوم.  در خارج  ه در داخل و دو سال     ه تحصیل یک سال   1+2الگوی  : اول. دهند

 . در خارجه در داخل و یک ساله تحصیل دو سال2+1الگوی :  در خارج و سومهدر داخل و دو سال

های درسی ارائه شده در مؤسسات آموزشی داخلی  با برنامـه               بر اساس برنامه آموزشی توأمان برنامه      -

 با این وجود در برخی از موارد خاص تعیین محتـوی  .باشدمی آموزشی مؤسسات آموزشی خارجی  یکسان     

های مشهور دنیا همچون      های غیر انتفاعی مالزی با دانشگاه       کثر کالج  ا .درسی به صورت یک جانبه می باشد      

 کالج موسیقی بوستون ایاالت متحـده همکـاری نزدیـک و             و دانشگاه شفلد بریتانیا، آدالید استرالیا، بر کلی      

 .متقابل دارند

غیـر  هـای     در واقـع کـالج    . گـردد    اعطاء می  مادرهای خارجی     انشگاه منحصراٌ توسط د   مدارک اهدایی  -

 .انتفاعی محلی اجازه اعطای مدارک تحصیلی را ندارند
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باشد، بدین ترتیب کـه       ها و شهریه مناسب، مقرون به صرفه می         اخذ مدرک تحصیلی خارجی با هزینه     

 سال آخر آمـوزش در کشـور   نگذراندو های آموزشی در کشور مالزی        دو سال از برنامه   به گذراندن   دانشجو  

 .، مبادرت می نمایندر آن قرار داردخارجی که دانشگاه میزبان د

آمریکا  بر اساس توافقات به عمل آمده میان مراکـز آمـوزش             یان مالزیایی به    انتقال و تحصیل دانشجو   

های    دوره  به اتمام   دانشجویانی است که مایل    ویژه این برنامه    .صورت می گیرد  داخلی با مراکز آموزش عالی      

 تصـمیم بـه   بدین ترتیب اگر یـک دانشـجوی مالزیـایی          .می باشند  های آمریکایی   آموزشی خود  در دانشگاه    

 داشته باشد باید درخواسـت ورود بـه         مالزیاییهای محلی       تحصیل در یک دانشگاه آمریکایی  از طریق کالج        

بایست، جهت تکمیـل دوره آمـوزش خـود بـه      در کل، یک دانشجو می. یک دانشگاه آمریکایی را ارائه نماید    

 ساعت یا کمـی بیشـتر از ایـن دوره را در دانشـگاه            60تواند حدود      دانشجو می  .پردازدبمطالعه   ساعت   120

های غیر انتفـاعی      کالج. مبادرت نماید  در دانشگاه برون مرزی      به ادامه باقی آن   خود گذرانده و    متبوع  کشور  

 بـا   انشـجو،    انتقـال د   .برخـوردار مـی باشـند     دیگر   یکـ  بااز هماهنگی کامل    های آمریکایی     داخلی و دانشگاه  

بـا ایـن     کشور منعقـد مـی گـردد،         2 مکتوبی میان نهادهای آموزشی      های  موافقت نامه وجودیکه در فرآیند    

و هـیچ دانشـگاه     بـوده    به یک دانشگاه مشـخص آمریکـایی ن         مالزیایی مقید  ای  وجود هیچ کالج غیر انتفاعی    

هـای مـالزی     مگر آنکه دانشـگاه ،داند میهای مالزی ن خود را ملزم به انتقال دانشجو از دانشگاهنیز  آمریکایی  

در واقع هر دانشگاه آمریکایی، مقتضیات و       .ان موافقت نمایند   آن های  با انتقال دانشجویان بر اساس صالحیت     

آنچـه کـه توسـط یـک        به عبارت کلی تری      .دمابن  های آموزشی خودش را تدوین می       های دوره   دستورالعمل

بـا ایـن همـه      . زوماً مورد تأیید و پـذیرش دانشـگاه دیگـر نباشـد           دانشگاه پذیرفته شده است، ممکن است ل      

هـای    های آموزشی خود را با درنظر گرفتن مقتضیات برنامه          های درسی و دوره     های غیر انتفاعی، برنامه     کالج

اصوالً این توافق بر اساس هماهنگی بـا نحـوه          . دننمای  ریزی می   های آمریکایی برنامه    درسی آموزشی دانشگاه  

سیسـتم آموزشـی آمریکـایی        و کـامالً تحـت نظـارت       صـورت گرفتـه     و آموزش در کشور آمریکـا       تحصیل  
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و بسـیاری برخـوردار گردیـده     بسـط و گسـترش   از برنامـه آمـوزش انتقـالی       در حـال حاضـر،     ).ADP(است

 .گردد هایی از کشورهای بریتانیا، استرالیا و کانادا را  شامل می دانشگاه

 ی ورود و مقرراتی آموزشیها برنامه

هـای آموزشـی      های غیر انتفاعی داخلـی بایـد کـامالً بـا دوره             های آموزشی ارائه شده توسط کالج       دوره

 آخـرین سـال دوره      بـه های خارجی تطابق و همسویی داشته باشد تا دانشجویان بتوانند مسـتقیماً               دانشگاه

دانشـگاهی   وره آمـوزش ورود به آخـرین سـال د  جهت  توضیح آنکه پیش شرط اول    .راه یابند آموزشی خود   

در ادامـه بایـد افـزود       . های آموزشی مؤسسـات داخلـی بـا آن اسـت            خارجی تطابق و همسویی کامل برنامه     

دانشجویان با به پایان رسانیدن باقی مانده دوره آموزشی در دانشگاه میزبان بـرون مـرزی، موفـق بـه اخـذ                      

 .گردند مدرک تحصیلی معتبر می

 :ن می توان به موارد ذیل اشاره نمودوأماهای آموزش تبرنامه   جملهاز 

 های برون مرزی  ای از دانشگاه های غیر انتفاعی محلی با مجموعه همکاری *

 های خارجی  های آموزشی توسط دانشگاه دروس و دوره ارائه *

 .طول دوره آموزش در کالج غیر انتفاعی کشور نباید بیش از سه سال به طول انجامد*

 بـه انتخـاب دانشـگاهی در        مجازای غیر انتفاعی جهت تکمیل دوره آموزشی خود         ه  دانشجویان کالج *

 .می باشندبیرون مرزهای کشور مالزی 

 .گردد کلیه مدارک اهدایی توسط دانشگاه خارجی برون مرزی به دانشجویان اعطاء می* 

 های خارجی های مالزی به نمایندگی از دانشگاه ارائه آموزش عالی توسط دانشگاه

توانند بـا     های خصوصی می    وجه به سطح باالی کیفیت تحصیلی و شهرت و سابقه دانشگاهی، کالج           با ت 

 کـه بـرای     برنامه آموزشـی .نمایند عالی مبادرت های آموزشی  برنامهبه نظارتنظارت یک دانشگاه خارجی،     
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سه گذراندن   شهرت دارد که دانشجو با       3+0شود به برنامه آموزشی       یک چنین سیستمی در نظر گرفته می      

 .می گردندسال تحصیل موفق به اخذ مدرک 

اسـتثنای اینکـه     باشـد،  بـه       مـی  2+1مـان    اساساً بسط یافته برنامه آموزشـی توأ       3+0برنامه آموزشی   

توانند سال آخر دوره آموزشی خود بدون انتقال به دانشگاه میزبان در              میفوق از مجوز گذراندن     دانشجویان  

 فـوق،  پس از اتمام موفقیـت آمیـز دوره آموزشـی    .برخوردار می گردند مالزی  کشور برون مرزی، در  کشور     

 .گردد مدرک مورد نظر توسط دانشگاه خارجی میزبان اعطاء می

به دریافـت مـدرک     به کشور بریتانیا، استرالیا، نیوزلند،      هسپاری  المللی بدون ر    بدین ترتیب، دانشجویان بین   

جـویی در   ای صـرفه  اصلی چنین برنامـه مزیت . آیندمی لزی نائل   های خصوصی کشور ما     کالجبین المللی از    

هـای    های خصوصی معینی اجازه دارند به نمایندگی از دانشـگاه           کالج.باشد  های تحصیلی و زندگی می      هزینه

های دولتی این  ی از دانشگاهرخهای آموزشی و اعطاء مدارک مبادرت ورزند، ب   دولتی مالزی به برگزاری دوره    

، دانشـگاه اوتـارا     )UTM(، دانشـگاه فنـی    )UKM(سـان    دانشـگاه کبانـگ    ،)UPM(بیل دانشگاه پوترا  کشور، از ق  

)UUM(،  این امر بدین معناست . ند نمای های خصوصی محول می      را به کالج    خود  های آموزشی    برگزاری دوره

 در .باشـند می های خصوصی مالزی       نقش یا کل دوره آموزشی خود در کالج         به پیگیری  که دانشجویان قادر  

هـای داخلـی      در دانشـگاه  آنـان   بدون حضور   تحصیلی  مدرک     آموزشی   دوره  دانشجویان در    صورت موفقیت 

 .اعطا می گرددالذکر  فوق

 خارجیاعطای گواهینامه و دیپلم 

 تـدوین شـده      آموزشـی  هـای   های خصوصی داخل کشور، سری برنامه       به منظور اعطاء مدارک در کالج     

هـای    برنامـه .  به صـورت توأمـان برخـوردار مـی باشـند           ه  غیر بومی و خارجی      ماهیت و خصیص   ازاست که   

. ثبت نام می نماینـد    های خارجی      دانشجویانی  است که مستقیماً در دانشگاه       مختضیخارجی یا غیر بومی     

. گردد از ارزش یکسـانی برخـوردار اسـت       های داخلی و خارجی اعطاء می       مدارکی که به دانشجویان دانشگاه    
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 شـرکت در    ان جهت ی خصوصی داخلی  به مثابه مراکز آموزش دانشجویان به منظور آماده سازی آن             ها  کالج

گفتنـی  . باشـد   مـی % 100ها    ارزش اعتباری و قابلیت ارزیابی این آزمون      . نمایندمی  های نهایی عمل      آزمون

های داخلی    نشگاه هیچ تفاوتی با مدارک اعطائی دا      ،گردد  زمون فوق اعطاء می   آمدرکی که به دنبال     است که   

 میان مراکز آموزش عالی خصوصـی و        نیزای     هیچ ارتباط رسمی و از پیش تعریف شده        از سوی دیگر  . ندارد

 .های خارجی مورد نظر وجود ندارد دانشگاه

 های آماده سازی دانشجویان برای امتحانات تخصصی هیأت

های خارجی که توسط      موندانشجویان جهت شرکت در آز     به آماده سازی     های خصوصی محلی،      کالج

هـا،     پس از موفقیت در ایـن آزمـون        .ی می گردد، مبادرت می نمایند     حاای، طر   های متخصص و حرفه     هیئت

  هیـأت متخصـص   2ن گفت که ای توبه طور کل، م  . نائل می آیند  اخذ مدرک تحصیلی خود      دانشجویان به 

 و  ای  هـای فنـی و حرفـه        زمـون هـای مسـؤل برگـزاری آ        هیـأت یی تحت عناوینی    آزمون و سنجش دانشجوا   

 . فعالیت دارندهای علمی زمونآهای مسؤل برگزاری  هیأت

 ای ی و حرفهنهای ف  آزمونکنندههای برگزار هیأت -1

برخـوردار مـی   ای و شـغلی       حرفـه  هـای مختلـف      در زمینه مهارت    متخصصی  از افراد  هیأت های فوق،  

ای بـه دانشـجویان       هـا و اعطـاء مـدارک حرفـه          های درسـی و برگـزاری آزمـون          طرح و تدوین برنامه    .باشند

به شمار می   ها    های اینگونه هیأت    هایی چون حسابداری، حقوق و مهندسی، از جمله وظائف و فعالیت            رشته

برخـوردار مـی    ها    اینگونه هیأت در   عضویت   از حق افراد متخصص و با کفایت      الزم به ذکر است که تنها       .آید

هـای    های سنجش مهـارت     باشند که آزمون  می  ها افرادی     د اینگونه هیأت  اعضاء جدی به عبارت دیگر    . باشند

 جهـت   یان دانشـجو  از سوی دیگـر،   .دن باش برخوردارتمامی شرایط الزم    از  ا موفقیت طی کرده و       ب ای را   حرفه

هـا و مؤسسـات        ایـن هیئـت     جملـه  زا. دنگردمی  شرکت در آزمون تخصصی توسط چنین هیئتی ثبت نام          

 وابسـته بـه     )ACCA( سازمان حسـابداران   ،)MACPA(ازمان حسابداران دولتی مالزی   سمی توان به    تخصصی  
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به دنبال گذرانـدن آزمـون،      . اشاره نمود  ICSA  ،CIMAلت بریتانیا، شورای مهندسین وابسته به بریتانیا،        .دو

. دشـون    به عنوان اعضای چنین مؤسساتی پذیرفته می       .برخوردار می باشند   صالحیت الزم    از که   یدانشجویان

را در اولویت کاری خود قرار      مؤسسات نیز شرایطی چون سن و تجربه کاری دانشجویان          قبیل   از این    رخیب

  .می دهند

 های علمی های مسؤل برگزاری آزمون هیأت-2

نظـارت مـی     اداره و    ،المللی  موقعیت بین  برخوردار از    های   توسط مؤسسات و سازمان    ی مذکور ها  هیأت

ـ های فوق برآیند به اخذ مدارک مـورد نظـر             های هیأت   هده آزمون افرادی که از ع    .گردند می . آینـد   ل مـی  نائ

ای و عضوگیری افـراد       های حرفه   هایی که مستقیماً به آموزش مهارت        هیأت منحصراٌ در زمرۀ  های فوق     هیأت

عطـاء  هـا و ا      درسی، برگـزاری آزمـون     یها   تعیین برنامه   این هیأت ها    بلکه کار اصلی   قرار نداشته پردازند    می

.  باشـند   ها و مدارک تحصـیلی اعطـایی نیـز بسـیار متنـوع مـی                گواهینامه.باشد  به افراد می  تحصیلی  مدارک  

دیگـر   مدارکی در ارتبـاط بـا      خصصی یا تنیمه   دانشگاهی،  از نوع دیپلم، مدرک پیش     مذکور عمدتاٌ   مدارک  

اشـتغال یـا حتـی ادامـه        با چنـین مـدارکی، فـارغ التحصـیالن قـادر بـه              . باشد می   مقاطع تحصیلی مشابه  

 .باشند  از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مییدر یک تحصیالت  دانشگاهی

، می توان به مـوارد ذیـل   گردد از سوی مراکز و مؤسسات ذیل اعطاء می    که  الذکر    مدارک فوق جمله  از  

 :اشاره نمود

کـز محاسـبات ملـی    و مر LCCIهیأت آزمـون  - مالزی Bank-Bankمؤسسه  (ایی   حرفه  مؤسسات نیمه  -

 ) انگلستان و مؤسسه بازاریابی مالزی

 )GCEمؤسسه سطح پیشرفته (های آموزشی علمی مرکز تدوین برنامه -

 )دایره سنجش و آزمون دانشگاه کمبریج(های علمی خارجی مراکز تدوین برنامه -

 های مشترک دانشگاهی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری برنامه مراکز تدوین -
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هـای الزم    برنامـه بـه تـدوین    ای،    مؤسسـه  ؤسسات آموزش عالی خصوصی با اتخاذ تـدابیر درون        اکثر م 

 .مبادرت می نمایندهای کارشناسی ارشد و دکتری  موزش دورهآجهت 

 :می توان به موارد ذیل اشاره نمودای  های چنین برنامه ویژگیجمله ز ا

 ی با یکی از دانشگاههای خارجیآموزش عالی غیر انتفاعاست ؤسسه  ارتباطات آکادمیک م-1

 .د نتوانند در قالب آموزش توأمان  در هر دو دانشگاه محلی و خارجی ثبت نام نمای دانشجویان می -2

  یت طراحی و اجـرای     مسئولعهده دار   دانشگاههای خارجی و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی          – 3

موارد درسی توسـط هـر دو طـرف طراحـی و برنامـه              د نیز،   ر موا رخی و در ب   بودهمیک خود   دهای آکا   برنامه

 .گردد ریزی می

 دانشگاههای غیر انتفاعی

بر اساس الیحه تأسـیس  . گردند های غیر انتفاعی توسط مؤسسات مالی کشور مالزی ایجاد می       دانشگاه

توسـط  منحصـرا   هـای غیـر انتفـاعی محلـی            دانشگاه ،1998مؤسسات آموزش عالی خصوصی مصوب سال       

کارشناسی مدرک اعطای   بهاینگونه مؤسسات مجاز. می گیرندش کشور مالزی، مورد تأیید قرار       وزارت آموز 

 همچنـین بـه فـراهم       های غیرانتفـاعی    دانشگاه. می باشند و یا دیگر مدارک عالیه دانشگاهی به دانشجویان         

 .نمایند میمبادرت مناسب هزینه با کارشناسی برای دانشجویان جهت اخذ مدرک ای ، موقعیت ویژه سازی

به صورت تمام وقـت     کارشناسی ارشد   یا  کارشناسی  مدرک  از حق اخذ    ها، دانشجویان     در این دانشگاه  

هـای آموزشـی همـراه بـا اعطـاء مـدارک معتبـر                شـهریه مناسـب دوره     .برخوردار می گردنـد   یا پاره وقت،    

جویان بـومی و    المللی، موجب شده است که مؤسسات خصوصی به محیطی جـذاب و پویـا بـرای دانشـ                   بین

گرفتـه تـا مهندسـی و        ITوها از تجارت      دانشگاهقبیل  عرصه مطالعاتی این    . دانشجویان خارجی مبدل گردد   

بـه  دانشگاه غیر انتفاعی و یک دانشگاه مجـازی          8بالغ بر   در حال حاضر،    .دهد  میقرار  پوشش  تحت  طب را   

 :دارنددر کشور مالزی فعالیت شرح ذیل 
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  ) MMU(ای  دانشگاه چند رسانه

  )  UNITEN(دانشگاه تنگا ناسیونال 

  ) UTP(دانشگاه تکنولوژی پتروناس 

  ) UNISEL(دانشگاه این داستری سالنگور 

 ) IMU (دانشگاه پروباتان آن تارابانگسا 

   ) UNITEM( دانشگاه ترباکوی مالزی 

  ) MUST(دانشگاه سنز دان تکنولوژی مالزی 

  ) AIMST( تکنولوژی آسیا  سنز دان مجتمع آموزشی پروباتان،

 )UNITAR(رازک عبدل تونمجازی دانشگاه 

ای کـه دانشـجویان بطـور          به گونه  ،انعطاف قابل توجه دانشگاه مجازی ویژگی ممتاز این دانشگاه است         

های مورد نظر خود مقید به زمـان و           و برای تحصیل در رشته    نموده  ریزی    توانند برای خود برنامه     دلخواه می 

ای نـوین،   زشـی چندرسـانه  وافزارهـای آم   دانشگاه مجازی نـرم    . نباشند   و از پیش تعیین شده     مکان مشخص 

عـالوه  . دهـد   های آموزشی را در اختیار دانشجویان قرار می         تکنولوژیسایر  های اینترنتی پیشرفته و       سیستم

دانشگاه  اعم از    رجیهای خا   های آموزشی دانشگاه    های آموزشی مجتمع    برنامهبر این دانشگاه مذکور به ارائه       

  FIMSو ) بریتانیـا  ( هام مالزی  دانشگاه ناتینگ) استرالیا ( ، مجتمع ساراواک، مالزی ”کورتن “ تکنولوژی 

 . مبادرت می نماید )بریتانیا (  مجتمع دانشگاهی دمونت فورت، مالزی

  گذاری  ریق سرمایه دانشگاههای غیر انتفاعی توسط مؤسسات حقوقی و از ط         به طور کلی می توان گفت که      

این مؤسسات با اجازه وزارت آموزش عالی باتبعیـت          .  می گردند  اینگونه مؤسسات در کشور مالزی تأسیس     

 مدارک کارشناسی   ه و  به اعطای    شد   ،تأسیس1996سال  مصوب  از الیحه مؤسسات آموزش عالی خصوصی       

اقع دانشگاههای غیـر انتفـاعی، فرصـت        در و . نمایند  مبادرت می   نشجویان   دا و کارشناسی ارشد و باالتر  به      
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هـای کـم و مقـرون بـه صـرفه بـه               شودتا بتوانند با پرداخـت هزینـه        مناسبی برای دانشجویان محسوب می    

دانشجویان این دانشگاهها به صورت تمام وقـت و یـا پـاره وقـت جهـت اخـذ                   . تحصیالت عالی دست یابند   

هـای آمـوزش بـه        دورهنـاچیز   هـای     شهریه. ازند  پرد  مدارک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد به تحصیل می        

ایـن مؤسسـات بـرای دانشـجویان داخلـی و            به جذابیت هرچه بیشـتر       المللی  همراه مدارک قابل قبول بین    

 ،)IT(هـای همچـون تجـارت، فـن آوری اطالعـات             در اینگونه از مؤسسات رشته     . منجر گردیده است   خارجی

 .باشد مهندسی و پزشکی دایر می

  غیر انتفاعی مالزی هایدانشگاه                               

 دانشگاههای غیر انتفاعی و کالج دانشگاهی  دانشگاه
 دانشگاه بین المللی طب  کواالالمپور 

 دانشگاه فنی پتروناس  پراک 
 مجتمع سایبرجایا)  MMU( ای  دانشگاه چند رسانه پوتراجایا

 مع مالکا مجت ) MMU(ای دانشگاه چندرسانه مالکا 
 مجتمع لجانگ )  UNITEN( دانشگاه ناسیونال تناگا  سالنگور 
  ) UNITEN( دانشگاه ناسیونال تناگا  پهانگ

  )  UNITAR( دانشگاه تان عبدل رازک  سالنگور 
  )  UNITEM( دانشگاه آزادی مالزی کواالالمپور

 ) UNISEL (دانشگاه صنعتی سالنگور  سالنگور
  ) AIMST(ایی طب،علوم و تکنولوژی مجتمع آسی کداه

  ) MUST(دانشگاه علوم و تکنولوژی مالزی  سالنگور 
   ) UTAR( دانشگاه تانکر عبدل راهن  پراک 

  ) MARA( دانشگاه فنی  سالنگور 
  ) KUTPM( کالج دانشگاهی فنی،مدیریتی مالزی  سالنگور 

 

  دانشگاههای خارجی ی آموزشهایمجتمع

های آموزشی دانشگاههای خارجی  کشور مالزی در واقـع           لت از اجازه تأسیس مجتمع    هدف اصلی دو  

 فرصـت بـرای دانشـجویان خـارجی و دانشـجویان            سازیاهمیت آموزش صنعتی در این کشور و نیز فراهم          

مـالزی  درحال حاضر، درکشور   .باشد  در کشور مالزی می   مستقر  محلی جهت اخذ مدارک دانشگاهی خارجی       
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هـای    تأسـیس ایـن مجتمـع     گفتنی است کـه     . فعالیت می پردازند  جتمع دانشگاهی خارجی به      م 4 بالغ بر   

  Monashدانشـگاه . آموزشی در کشور مالزی تنها به اجازه و دعـوت دولـت کشـور صـورت پذیرفتـه اسـت       

 در  1998 سال   طیمجتمع آموزشی خود    به احداث   شد که      دانشگاه خارجی محسوب می    نخستیناسترالیا،  

 .مبادرت نمود این کشور

 نام کشور مبدأ و محل تأسیس ذکر در کشور مالزی، با مستقر های آموزشی دانشگاههای خارجی  مجتمع

 دانشگاهها  کشورهای مبدأ محل تأسیس 
 دانشگاه موناش مالزی  استرالیا سالنگور
 دانشگاه فنی کوتون، مجتمع ساراواک مالزی  استرالیا ساراواک

 دانشگاه ناتینگ هام مالزی  بریتانیا کواالالمپور
  دانشگاه مونت فورت بریتانیا  کواالالمپور

 

 مزیتهای آموزشی

در کشور مالزی می توان به موارد        دانشگاههای خارجی    ی آموزش هایمجتمعاحداث   از جمله مزیتهای  

 :ذیل اشاره نمود

 سهولت در روند اقامتی و سکونتی دانشجویان خارجی مستقر در مالزی -1

 دگی کامالٌ هماهنگ و همسو با وجود حیات ملیت های گوناگون در این کشورمحیط زن -2

 وجود طیف گسترده ای از غذاهای ماالیی، چینی، هندی، عرب و غذاهای غربی -3

دهـد کـه       در اختیار دانشجویان قـرار مـی       مناسبیهای تحصیلی     سیستم آموزش کشور مالزی، فرصت    

برخـورداری از سـطح کیفـی        المللـی بـا     آمـوزش بـین   .باشد  هماهنگ و مناسب می    انبانیازهای تحصیلی آن  

 بـرای دانشـجویان فـراهم       )LAN(مطلوب از سوی وزارت آموزش عالی و تحت نظارت هیأت بازرسـی ملـی               

های زنـدگی دانشـجویان در حـد مطلـوب و       و هزینهتحصیلیهای  در این رابطه باید افزود شهریه  . گردد می

با نیازهـای مطالعـاتی و بودجـه دانشـجویان           متناسب   مطالعاتی که    های  طیف وسیع گزینه  .باشد  مناسب می 
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های آموزشـی توأمـان بهتـرین و بـه            برنامه.در هماهنگی و انطباق کامل است       تعیین می گردد،      ها دانشگاه

 ، در دانشگاههای ایاالت متحده بریتانیا، استرالیا، کانادا     دانشجویان مالزیایی   ترین شیوه جهت  تحصیل        صرفه

هـای    کالجهـای غیـر انتفـاعی هـدایت کننـده برنامـه           .زیلند،فرانسه جهت مطالعات دانشگاهی می باشـد      نیو

ارائـه  در کشـور مـالزی بـه        مسـتقر   های آموزشی خـارجی       و مجتمع  ) 3+0(آموزشی دانشگاههای خارجی    

ه زبـان   بان انگلیسـی نیـز کـ      ز.مبادرت می نمایند  ترین هزینه در کشور مالزی        مدارک عالی خارجی با ارزان    

 شرکت در   جهتفارغ التحصیالن   به آماده سازی    به عنوان ابزار آموزشی،      دنیاست،اغلب کشورهای   ارتباطی  

بـه فـراهم    د،  نباش  وابسته به بخش خصوصی کشور می     فوق که   آموزشی  مراکز  .نماید   می مبادرتبازار جهانی   

ار نیز بـه دانشـجویان گواهینامـه،        و در پایان ک   مبادرت نموده   آموزش عالی برای دانشجویان     سازی امکانات   

نقش مهمی در بر آوردن نیازهـای آمـوزش          مراکز فوق همچنین     .مدارک و مدارج تحصیلی اعطا می نمایند      

همین طور نقش مهمی در برآوردن نیازهای دانشجویان        عالوه براین،     . کنند  متوسطه و عالی دولتی ایفا می     

دانشجویان /   SPMی آموزشی ارائه شده توسط این گروه،شامل ها دوره  به طور کل،. ایفا می نمایندخارجی 

 .باشد یا دیگر مدارک مشابه خارجی می  GCE   Aسطوح /  GCE   Oسطوح /  III  /SIPMارشد  

 وزارت آمـوزش و     یـه   تأییدمراکز فوق ملزم به برخورداری      کلیه مؤسسات آموزش عالی، تحت پوشش       

ترین مراکز آموزشی فعال که تحت نظارت مراکز آموزش عالی غیـر            از جمله مهم    . می باشند پرورش مالزی   

 :انتقاعی فعالیت می نمایند می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 مدارس عالی غیر انتفاعی : الف 

 بین المللی غیر انتفاعیهای  دانشکده: ج 

 از راه دورعالی  آموزش  :د 

 عالی  یآموزشکلیه مراکز   دولت و دانشجویان،    با حقوق   متناسب  سطح کیفی آموزش،    ثبیت  به منظور   

هیئـت ملـی    بـراین   عـالوه    .یـده انـد   غیرانتفاعی توسط وزارت آموزش و پرورش مالزی تصویب و تأیید گرد          



 
 

 دفتر اطالع رساني وسنجش افكار 
 

 

١٢٣ 

 

طـی  هـای تحصـیلی       های تحصیلی نیز توسط دولت و تحت پوشش الیحۀ هیئت ملی گواهینامـه              گواهینامه

  بر استانداردها  نظارت   یتمسئولعهده دار    قانونی   هیکر هم چون پ    فوق   هیئت ،گردیده تأسیس   1996سال  

 .های آموزش عالی که توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی میباشد  و سطح کیفی برنامه

  و مشخصه هاویژگی ها

 :باشد میبرخوردار هایی به شرح ذیل  ویژگیاز آموزش عالی غیر انتفاعی در کشور مالزی 

 گوناگونهای تحصیلی  لف با رشتههای مخت برخورداری از دانشکده -1

 های جانبی های دریافتی و هزینه باال بودن سطح کیفی آموزش و متناسب بودن شهریه -2

های بریتانیا، ایـاالت      های علمی و دوجانبه با دانشگاه       برخورداری از نظام آموزش توأمان و همکاری       -3

 متحده، استرالیا، کانادا و نیوزلند

 اعتبار بین المللی با  3+0بر اساس الگوی  عالی آموزشاعطاء مدارک  -4

 و خارجیبومی ارائه تسهیالت الزم و امکانات مناسب به دانشجویان  -5

 آموزشی های  برنامه

  سـراهای غیـر انتفـاعی محلـی،         دانـش از  های مورد نیاز جهت اخذ دیپلم         های آموزشی و آزمون     برنامه

از امکـان   دانشجویان  گردد که به موجب آن       الزی تدوین می  های وزارت آموزش کشور م      بق دستورالعمل اطم

 . بهـره منـد مـی گردنـد       غیرانتفـاعی   هـای   تمام وقت و یا پاره وقت در دانش سرای          برخوردار از تحصیالت    

های آموزشی خود را براساس شـیوه آمـوزش از راه              غیرانتفاعی این اجازه را دارند که برنامه       ی  دانش سراها 

هـای    برنامـه گفتنی است که سهم عمـده       . آموزش، اجرا نمایند  حوزه  قانونی جدید   یح  وادور، تحت پوشش ل   

های خارجی اسـترالیائی، کانـادایی،        های محلی و یا دانشگاه      اعطای دیپلم و مدرک تحصیلی توسط دانشگاه      

نـوان  بـه ع  نیـز    از زبان انگلیسـی      .پذیرد  صورت می یی مستقر در کشور مالزی       و آمریکا  ی، بریتانیا ینیوزلند

درپـی حصـول    طـی سـالهای اخیـر       .شود  میبهره گیری   المللی جهت آموزش متون به دانشجویان         زبان بین 



 
 

 دفتر اطالع رساني وسنجش افكار 
 

 

١٢٤ 

 

هـای خـارجی راه بـرای دانشـجویان           توافقات مشترک میان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با دانشـکده         

التحصـیالن   فـارغ . ه اسـت  تر همـوار گردیـد      جهت اخذ مدارک دانشگاهی خارجی به روشی مقرون به صرفه         

حضور می یابند، این در     های خارجی      دانشگاه کارشناسی در جهت ادامه تحصیالت عالی با مدرک       بیشماری  

 . می باشندمالزی خود در کشور ادامه تحصیالت مایل به ها  بسیاری از آنحالی است که 

متحـده،    ایاالت های وابسته به بریتانیا،     دانشگاهبه منظور صرفه جویه در هزینه های هنگفت آموزشی          

از حـق   های سنگین آموزشی، دانشـجویان        کانادا و مالزی به منظور صرفه جویی در هزینه        استرالیا، نیوزلند، 

مـدارک  و اخـذ  هـای خـارجی    تحصیالت عالیه خود در داخل کشور با نام نویسی در شعبات دانشـگاه            ادامه  

ای بریتانیـا، ایـاالت متحـده، اسـترالیا،         هـ   دانشـگاه سـوی   های تعیین شده از       برنامهمطابق با   خود  تحصیلی  

الذکر در مـالزی بـه        کشورهای فوق برخورداری می گردند، به طور کلی تر می توان گفت که            نیوزلند، کانادا   

ذیـل  سه شـیوه    در قالب   دانشجویان مالزیایی   .پردازند  عالی می آموزشی  ً در سطوح    به ویژه   فعالیت آموزشی   

 و  یهای بریتانیا، ایـاالت متحـده، اسـترالیا، نیوزلنـد           از شعبات دانشگاه   به اخذ مدارک تحصیلی بین المللی     

 :نائل می آیندکانادا 

 به سبک توأمانآموزش و تحصیل : الف

 های آمریکایی  انتقالی و ادامه تحصیل در دانشگاهآموزش : ب

 های خارجی تحصیل در دانشگاه: ج

 به سبک توأمانآموزش و تحصیل  -

طـرح  .  مطـرح شـد  1980دهـه  در اوایـل  برای نخستین بـار  ه سبک توأمان آموزش و تحصیل ب طرح  

رسـمی مـابین دانـش سـرای خصوصـی محلـی بـا یـک یـا گروهـی از                     نامـه   درواقع شـامل توافـق      مذکور  

در مؤسسـات    تحصـیالت خـود   بـه   دهد تا بطور رسمی       به دانشجو اجازه می   است که   های خارجی     دانشکده

ایـن سـبک      ویژگـی برجسـته تـرین     . به صورت توأمان ادامـه دهـد      المللی    خصوصی محلی و مؤسسات بین    
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و دانشـکده خـارجی     محلی   همزمان در دانش سرای خصوصی       یان به طور  دانشجودر این است که     تحصیلی  

ادامـه تحصـیل در دانشـکده       محلی از مجـوز     سرای خصوصی     در صورت موفقیت در دانش    نموده و   ثبت نام   

 .برخوردار می گردندخارجی 

 :شرح ذیل می باشدبه سبک توأمان به آموزشی ساختار 

در مؤسسـات    سـاله    2آمـوزش   و  محلـی   در مؤسسـات خصوصـی      سـاله   1گذراندن دوره آموزشـی    -1

 آموزشی خارجی

در مؤسسات آموزشـی     ساله   2آموزش  و  محلی  مؤسسات خصوصی    ساله   2گذراندن دوره آموزشی     -2

 خارجی

در مؤسسـات   سـاله   1آمـوزش و  محلـی   وصـی   سـات خص  سدر مؤ  سـاله    2  گذراندن دوره آموزشـی    -3

 آموزشی خارجی

خـارجی  هـای   آموزشـی دانشـگاه     هـای   های محلی دقیقاً همانند برنامـه         آموزشی دانشگاه های  برنامه  

به طور کلی تر می     . گردد  اعطا می مادر  خارجی  های  توسط دانشکده   منحصرا  رک تحصیلی نیز    امد. باشد  می

برخـوردار   یاناعطای مدارک تحصیلی بـه دانشـجو      از مجوز   ی محلی   سراهای غیر انتفاع    دانشتوان گفت که    

 .نمی باشند

 های آمریکایی  انتقالی و ادامه تحصیل در دانشگاهآموزش : ب

های خـارجی     ای از دانشگاه    برقراری ارتباط و تبادل دانشجو با دسته      آموزشی فوق   هدف از طرح شیوه     

تعدادی گذراندن  ای دانشجویان با      چنین شیوه ساس  بر ا . باشد  از سوی مؤسسات آموزش عالی خصوصی می      

و ارائه مدارک معتبر و قابـل       محلی  های خصوصی     های دانشگاه   یکی از دانشکده  خود در   از واحدهای درسی    

در این رابطه   . در دانشگاه های مذکور مبادرت نمایند     تحصیالت خود   به ادامه   های خارجی     قبول به دانشگاه  

 بـرای ادامـه تحصـیالت       یملزم به انتخاب دانشگاه خارجی مشخص     محلی  خصوصی  باید افزود هیچ دانشگاه     
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درخواسـت  نیز از هیچ گونه تعهدی در خصوص موافقت بـا        های خارجی     و متقابالً دانشگاه  نبوده  دانشجویان  

بر اساس  .  بر خوردار نمی باشند    انتقالی دانشجویان بدون تأیید آنان از سوی دانشگاه های خصوصی مربوطه          

بـه دو قسـمت     ه خـود     سـاعت  120دوره آموزشـی    کـل   از مجوز تقسـیم     ، هر دانشجویی    ی شیوه تحصیل  این

نائـل  در خارج   نیم دیگر   در داخل و    برخوردار می گردد به نحویکه به ادامه نیمی از تحصیالت خود            مساوی  

هـای   رنامـه های تحصیلی خود هماهنگ بـا ب  برنامهمحلی نیز ملزم به تنظیم  های خصوصی     دانشگاه. می آید 

در این اسـت کـه   در  با شیوه توأمان    حاضر  شیوه  تفاوت  . می باشند های خارجی مورد نظر       تحصیلی دانشگاه 

هـای مـورد نظـر        ها و برنامه    بیشتری در انتخاب دانشگاه   عمل  دانشجویان از آزادی عمل و اختیار       این شیوه   

نیـز  گمی و بالتکلیفی   آزادی عمل به سردربرخی اوقات اینکه د نالبته ناگفته نما.  می باشند خود برخوردار 

هـای آمریکـایی      در مراحل آغازین خود به منظور برقراری ارتبـاط بـا دانشـگاه            مذکور  شیوه  . گردد  منجر می 

وجـه  . نیـز بـدان ملحـق شـده انـد         استرالیا، انگلستان و کانـادا      نظیر  تنظیم شده بود اما امروزه کشورهایی       

های تحصیلی و مخـارج زنـدگی در راسـتای            جویی در هزینه     صرفه ا همان با شیوه توأمان  فوق  شیوه  اشتراک  

 .استهای خارجی  اخذ مدارک عالیه از دانشگاه

 های خارجی تحصیل در دانشگاه: ج

های تحصـیلی     رشتهفوق،  بر اساس شیوه    .توأمان است تحصیل  مشابه شیوه   تحصیلی تقریبا    این شیوه   

قبـول از سـوی     قابـل    صورت برخورداری از اعتبار و جایگـاه         ارائه شده از سوی مؤسسات عالی خصوصی در       

از مجـوز آغـاز   کـه بـه دنبـال آن دانشـجویان     گردد  واقع میتأیید های خارجی مورد     ای از دانشگاه    مجموعه

دو سـال   طـی   پـس از    . دانشگاه های خارجی برخوردار می گردنـد      سال اول یا سال دوم خود در        تحصیالت  

و بـا تکمیـل   بازگشـته   های خصوصی مالزی       تکمیل تحصیالت خود به دانشگاه     دانشجویان به منظور  مذکور  

خـود از شـعبات     تحصـیلی   مـدارک   بـه اخـذ     تحصـیالت خـود در داخـل کشـور،          باقی مانده   موفقیت آمیز   



 
 

 دفتر اطالع رساني وسنجش افكار 
 

 

١٢٧ 

 

از جمله مهم ترین ویژگی های این شیوه تحصیلی مـی           . نائل می آیند  های خارجی در داخل کشور        دانشگاه

 :اشاره نمودتوان به موارد ذیل 

 دانشگاههای غیر انتفاعی محلی با گروهی از دانشگاههای برون مرزی همکاری -1

بـا  بق اطمغیر انتفاعی محلی، های ها و دستورالعملهای آموزشی توسط دانشگاه  برنامه برنامه ریزی  -2

 های دانشگاههای خارجی نیازهای تخصصی و برنامه

 غیر انتفاعی محلی  های در دانشگاه ساله 3دورۀ آموزشی  -3

حـق انتخـاب دانشـگاههای خـارجی        از  دانشجویان دانشگاههای غیر انتفـاعی محلـی،         برخورداری   -4

  خود جهت تکمیل برنامه تحصیلی

  خارجی  هایهای تحصیلی توسط دانشگاه گواهینامه اعطاء -5

 های خارجی  ههای آموزشی به مؤسسات عالی خصوصی از سوی دانشگا اری دورهزواگذاری امتیاز برگ

بـه   هـای خـارجی مربوطـه       های غیر انتفاعی اجازه داده شده است که به نیابت از دانشـگاه              به دانشگاه 

مسـئولیت اعطـای مـدارک      این در حـالی اسـت کـه         بپردازند  مالزی  آموزشی در کشور    های  هدایت برنامه   

هـای آموزشـیط    مـه   برنادر ایـن حالـت از       . باشـد   خـارجی مـی   هـای   بر عهـده دانشـگاه      همچنان  تحصیلی  

و “1+2”، اساساً همانا برنامه   3+0های    برنامه. یاد می گردد   3+0های    عنوان برنامه تحت  های خارجی     دانشگاه

از مجـوز  کـه دانشـجویان   با این تفاوت که در حالت فـوق      د،  نباش  آموزشی توأمان می  های  برنامه   در   “1+2”

کشـور  شدن بـه    ی دانشگاه خارجی بدون راهی      با یک برنامه مدون از سو     ی خود   سال آخر تحصیل  گذراندن  

طبـق سـاختار ایـن نـوع        . برخوردار می باشند  در کشور مالزی    خارجی و گذراندن واحدهای درسی      میزبان  

بـه  های خـارجی،      های غیر انتفاعی محلی اجازه داده شده است که تحت نظارت دانشگاه             آموزش به دانشگاه  

پس از اتمام   گفتنی است که    . نمایندمبادرت  در کشور مالزی    خود   تیآموزش و تحصیال  های  برنامه  هدایت  

 .گردد مدرک تحصیلی توسط دانشگاه خارجی میزبان اعطاء میفوق، موفقیت آمیز دوره تحصیلی 
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بریتانیـا و یـا اسـترالیا،       حضـور در کشـورهای      ، بـدون    به طور کلی میتوان گفـت کـه در ایـن حالـت            

نائل دانشگاه های غیر انتفاعی مالزی      از  این کشورها   کارشناسی   گواهینامه دوره به اخذ   دانشجویان خارجی   

شود که بـه نیابـت و نماینـدگی از            به برخی از مؤسسات خصوصی آموزش عالی این اجازه داده می          .می آیند 

بـر اسـاس چنـین    . هـا را بـر عهـده گیرنـد      تحصیلی این دانشـگاه -های آموزشی  های دولتی، برنامه    دانشگاه

تمام یا بخشی از دوره تحصیل خود در مؤسسات آموزش عـالی خصوصـی              به گذراندن   یان  ای، دانشجو   شیوه

نائـل مـی    مـدرک دولتـی     به احراز    دولتی،    های دانشگاهراهیابی در   از طی این دوره بدون      نائل آمده و پس     

هایی هستند که در ایـن زمینـه           از جمله دانشگاه   UTM,UUM,UKM,UPM نظیرهای دولتی     دانشگاه. آیند

هـای دولتـی      های دوره آموزشی توسط دانشـگاه       برنامهکلیه   ی بر اساس این شیوه تحصیل     .نمایند الیت می فع

دانشـجویان  به  کارشناسی  مدرک   به اعطای    های دولتی موظف     دانشگاه ،و در صورت موفقیت   گردیده  معین  

 .می باشند

 استثناییآموزش 

ای  در جامعه مالزی جایگاه ویژه. باشندمواجه می  مشکالت خاص باکودکانی که ازنقطه نظرآموزشی 

به نیازهای خاص کودکان ناشنوا در روند اصلی سیستم آموزشی کشور مالزی تا جای ممکن  .ندبرخوردار

 مدرسه در 283در حال حاضر . شده استمبذول مشکالت یادگیری توجه  کودکان مواجه با وروشن دل و

 ی کمک به این کودکان برای الحاق به سیستم کلی آموزشپرسنل تعلیم دیده وامکانات الزم برااز کشور 

مستقر  مدرسه استثنایی 31مراقبت بیشتر در نیازمند توجه وگفتنی است که کودکان . برخوردار می باشند

 .اندگردیده 
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 از راه دورعالی آموزش 

 های آموزشیبرنامه               

هـای    در دانشـگاه  بـه ثبـت نـام       است که دانشجویان    از راه دور به این صورت       عالی  آموزش  دوره های   

در این رابطه مؤسسـات آمـوزش عـالی         . گردند و پذیرش می  مبادرت نموده   مالزی  کشور  خارجی مستقر در    

هـای متعـدد    آزمـون برگزاری های آمادگی و  نقش حمایتی خود در قالب برگزاری کالسبه ایفای   خصوصی  

نشده های خارجی حاضر  های دانشگاه  در کالس  ، این نوع آموزش   دانشجویان به اقتضای  . مبادرت می نمایند  

آموزشی مبادرت نموده و منحصرا     دروس  به مطالعه فردی    بودن سیستم آموزشی    واسطه غیررسمی   بلکه به   

 فـوق ابـزار     سیستم آموزشی با توجه به فردی بودن      . شوندمی  امتحانات در دانشگاه حاضر     جهت شرکت در    

های ویدئویی، تلویزیون و رادیو، ماهواره، نوارهای         اینترنت، کنفرانس شبکه  چون  ، هم کمک آموزشی متنوعی  

 .گیرد ها قرار می های الکترونیکی در اختیار آن بصری و دیگر رسانه-کمک آموزشی سمعیابزار ی، یویدئو

 هـای خـارجی   آزمونشرکت در دانشجویان جهت همچنین به آماده سازی های غیر انتفاعی محلی،     دانشگاه

 .نمایند میمبادرت خارجی یا محلی طراحی شده است ارزیابی های  ها و گروه که توسط هیئت

از جمله مهم ترین نهادهای ارزیابی کننده که مسولیت برگزاری آزمونهای فوق را بر عهده دارنـد مـی            

 میـک هـای آکاد    زمـون آهـای برگـزاری       هیأت و   ای و تخصصی    های حرفه   های برگزاری آزمون    هیئتتوان به   

هـای    و از مهـارت   شـده   ای برگزیـده      ای خود از مؤسساتی حرفه      های برگزاری آزمون حرفه     تئهی.اشاره نمود 

هـای    هـا مسـؤلیت تعیـین برنامـه         این هیـأت  . ندمی باش ای برخوردار   های تخصصی و حرفه     ای در زمینه    ویژه

اری، حقـوق و    همچـون حسـابد   تحصـیلی   هـای     در رشـته  تحصـیلی   درسی، برگزاری آزمون اعطاء مـدارک       

بـه گذرانـدن موفقیـت آمیـز        کـه   آن دسـته از فـرادی       صـرفاً   گفتنی است کـه     . مهندسی را بر عهده دارند    

یـک دانشـجو    . برخوردار می گردند  دریافت مدرک تحصیلی تخصصی     نائل آیند از حق     های تخصصی     آزمون

مبادرت ها   این هیأت  دربه ثبت نام    که  برخوردار می گردد    های تخصصی     حق شرکت در آزمون   از  درصورتی  
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 دانشـجویان بـه     ،هـای علمـی و تخصصـی الزم         در صورت احراز صالحیت   الزم به ذکر است که      . باشدنموده  

 .نائل می آیندهای تخصصی  اینگونه هیأتدر عضویت 

  آکادمیک برگزاری آزمونهای ت أهی

 باشند که می   معتبری   های  مؤسسات یا سازمان  در زمره     های برگزار کننده این نوع آزمون       هیأتعمده  

 صـرفاً بـه آن دسـته از         ی فـوق  هـا   مـدارک اعطـائی از سـوی هیـأت        . المللـی برخوردارنـد     از یک وجهه بین   

فـوق بـه اعطـای       یهـا   هیـأت نائل آمده   ها    آزمونآمیز  موفقیت  به گذراندن   گردد که      اعطاء می  یدانشجویان

نیمـه تخصصـی مبـادرت مـی        شگاهی  مدارک مختلفی همچون گواهینامه پایان تحصیلی و دیپلم پیش دان         

 برخوردار شده و یـا  به کاراز مجوز اشتغال با اخذ چنین مدارکی  ن دوره های فوق نیز      التحصیال  فارغ. نمایند

 .برخوردار می گردندای  تخصصی و حرفهکارشناسی در سطوح در مقطع  خود  به تحصیالت عالیه

راکز ذیل بـه فـارغ التحصـیالن اعطـا مـی            فوق عمدتا توسط م   مدارک تحصیلی   الزم به ذکر است که      

 :گردد

 ای و تخصصی مؤسسات حرفه -

 مؤسسات نیمه خصوصی -

 مراکز آکادمیک در سطوح متوسطه -

 مراکز آموزش زبان انگلیسی  -

 نهادهای آموزشی

 طـرح ریـزی    برای جامعـه اطالعـاتی قـرن بیسـت و یکـم     از جمله مهمترین مدارس کشور مالزی که    

 :ان به موارد ذیل اشاره نمودگردیده اند می تو
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 مدارس بین الملل -1

طلوب و امن کشور مالزی ممحیط زندگی هدایت کننده و پویایی اقتصادی، ثبات سیاسی واجتماعی 

کشور تحت عنوان  مالزی  ازسرمایه گذاران وتجار وافراد متخصص، .بسیاری از مدارس خارجی بوده است

در این رستا به . مبادرت می نماینده این کشور بنواده های خود خا به سفر با ونموده دوم خود تلقی 

درسی متنوع ، وزارت آموزش های ه مبرنا تسهیالت الزم وو فراهم سازی به نیاز آنان گویی بمنظور پاسخ 

از این روی، آندسته از .  مدرسه بین المللی هموار ساخته است40راه را برای تأسیس مالزی وپرورش 

تحصیل ستم درسی آمریکایی ، ژاپنی ، آلمانی ، تایوانی ، اندونزیایی وعربستان سعودی ی سکودکانی که به

 .می باشندتحصیالت خود در مالزی قادر به ادامه بدون هیچ مشکلی می نمایند، 

  مدارس هوشمند-2

. مهمی که در اقتصاد دانایی مطرح است، دانش، مهارت و یادگیری مستمر مـی باشـد   مسائلجمله از 

 اهمیت حیـاتی از دیگر، توسعه و آماده سازی منابع انسانی جهت ورود به عصر دانش و اطالعات  ه عبارتب

نیروهایی  درحالیکه به نظر می رسد سیستم کنونی آموزش و پرورش کشور قادر به پرورش. برخوردار است

غییـر و تحـول بمنظـور    نیازمنـد ت  وبـوده  دانش گرا و کار آفرین برای جامعه اطالعاتی قرن بیست و یکـم ن 

 هوشـمند  مـدارس  نیـل بـه ایـن هـدف،      جهـت   حمایت از چشم انداز فن آوری اطالعات کشور می باشـد 

 « Smart School»  مدارس هوشمند مؤسسات آموزشـی مـی باشـد    . نمایند می توانند نقش مهمی را ایفا

دانـش آمـوزان   ه آماده سازی بمدیریت خود بصورت سیستماتیک،  که با اعمال تغییراتی در نحوه آموزش و

می توان بـه    مالزی  کشور  مدارس در   قبیل  اهداف این   . مبادرت می نمایند  عصر اطالعات   جهت رویارویی با    

 : موارد ذیل اشاره نمود 

 تکنولوژی تولید نیروی کار متفکر و آشنا با .1

 توسعه و پرورش فیزیکی، ذهنی، احساسی و معنوی دانش آموزان .2
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  دانش آموزاناستعدادهای  فرصتهایی به منظور بهبود تواناییها و سازی ارائه و فراهم  .3

 دبیران، دانش آمـوزان، مـدیران ،کارکنـان مـدارس و        (همگانی در حوزه آموزشی     زایش مشارکت   اف .4

 )جامعهسطوح مختلف 

پروژه مدارس هوشمند، می باشد     جرای  پیشگام درا  کشور مالزی    اشاره شد قبالٌ نیز برآن      که  گونه  همان

 مدرسـه اجـرا   90راین طـرح د   1999سپس در سال .  آغاز نمود1996باحث مربوط به آن را از سال که م

ــال   ــا س ــد وت ــمند   2010گردی ــدارس هوش ــه م ــالزی ب ــدارس م ــه م ــد  ، کلی ــد گردی ــدیل خواه   .تب

 Memory based» شـیوۀ مبتنـی بـر حافظـه     نکته بسیار مهم در این نوع مدارس تغییر شیوه یادگیری از

learning»  به شیوه مبتنی برتفکر و خالقیت «Creativity based learning» آمـوزش و  فرآیند . می باشد

  :می باشدبه شرح ذیل برخوردارجزء  4از یادگیری درمدارس هوشمند 

دوره های مختلف تحصیلی ارائه طریق  انتقال دانش ، مهارتها، ارزشها و زبان از: دوره تحصیلی

  ویارویی با عصر اطالعاتو یکپارچگی این عناصر برای ر

 از اسـتراتژیها و سـبکهای مختلـف آموزشـی بمنظـور     بهره گیری : فنون و روشهای تعلیم

  اطمینان از ایجاد صالحیتهای مورد نیاز در دانش آموزان با ارائه آموزشهای جذابکسب 

بوط بـه  از اطالعات مر و پایگاه داده کاملی online  از سیستم ارزیابیبهره گیری : ارزیابی 

 آنان  در کل دوره تحصیل غیر تحصیلی ان دانش آموز

دانـش  فکـر چالشـی و یـادگیری بـا انگیـزش در             قویت ت تو  ایجاد  : مطالب و محتوای دوره های تحصیلی         

 ن، آموزشهای مبتنی بر شبکه و مواد درسی الکترونیکی آموزا

شند می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره      از جمله عواملی که در موفقیت و اداره مدارس هوشمند دخیل می با            

 : نمود
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  دانش آموزان .1

  دبیران . .2

  رسامدان مدیر کارمندان و .3

  والدین .4

  جامعهسطوح مختلف  .5

عوامـل فـوق بـا       یک از  نکته بسیار مهم درمورد عوامل ذکرشده این است که مسئولیتها و و ظایف هر             

مـورد  بـه عبـارت دیگـر تکنولـوژی     . درمدارس عادی وجود دارند متفاوت مـی باشـد   وظایف سنتی آنهاکه

تواننـد   استفاده شده دراین مدارس شکل این ارتباطات را نیزمتفاوت می نماید، به عنوان مثال والدین مـی 

 و یا هآگاه شد فرزند خودتحصیلی از کامپیوتر شخصی خود از آخرین وضعیت  online در هر لحظه بصورت

  . تماس داشته باشندیبا دبیران و

   ستان مرکزی هنر مالزی فرهنگ -3

به صورت این فرهنگستان تاسیس شد و ازآن زمان تاکنون 1983در سال)فرهنگستان مرکزی هنر ( 

اهداف فرهنگستان مرکزی . یکی از تاءمین کنندگان اصلی آموزش هنر و طراحی در مالزی در آمده است 

 هنرمندان ، در زمره تصمیم دارندهنر ارائه رهنمود و آموزش حرفه ای به فارغ التحصیالنی است که 

با منطبق که در عرصه نظام نوین آفرینش هنری نقشی . می باشندطراحان و تصویرگران خالق و مبتکری 

فارغ التحصیالن فرهنگستان مرکزی هنر فرصتهای در . ایفا نمایند 2020برنامه پیش بینی شده سال

 آمیختن روح فناوری و علم جدید با آرمانهای هدف اصلی فرهنگستان مرکزی هنر. اختیار خواهند داشت

است تا این سرزمین به هویت مالزیایی منحصر به مالزی زیبایی شناختی فرهنگهای چند نژادی در کشور 

انتقال میراث فرهنگی و هنری منطقه بسیار خوب ، به منظور این مرکز دانشجویان. دیابفردی دست 

حوالت سریع توسعه اقتصادی کشور و سازگاری با روند تحول به منظور همگامی با ت. آموزش دیده اند
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  های فرهنگستان مرکزی هنرمتعهد شده است با بهبود مداوم تسهیالت و برنامه،جهانی و منطقه ای

 .نمایدآموزشی خود بهترین آموزش را به دانشجویان ارائه 

 دوره های آموزشی 

به سه سال مدت زمان نگستان مرکزی هنر  برای دریافت مدرک تحصیلی در فرهیآموزشهای دوره 

ژوئن آوریل و ژوئیه سال طی ماههای  سه بار در گفتنی است که پذیرش تحصیلی . طول می انجامد

به دانشجویان موفق سال اول گواهینامه فرهنگستان مرکزی هنر و به فارغ التحصیالن . صورت می گیرد

  . گردد می  دیپلم معتبر فرهنگستان مرکزی هنر اعطا،سال سوم

  ی آموزشیساختار دوره ها

پروژه ها .  درکارگاه هنری متمرکز استبرنامه های هنر و طراحی فرهنگستان مرکزی هنرعمدتاٌکلیه 

در کلیه برنامه های درسی . گرددبه گونه ای ساماندهی شده است تا موارد نظری و علمی به خوبی تفهیم 

ه که هدف از آنها تلفیق جنبه های فکری و نظری طراحی با انواع متنوع پروژه های طراحی گنجانده شد

 . مهارتهای فنی است

 های آموزشی همکاری 

 همکاری با دانشگاههای خارجی

بدین ترتیب دروس فرهنگستان مرکزی هنر در خارج از کشور معادل سازی شده است تا کلیه 

مدرک فرهنگستان مرکزی هنر در . دگردفرصت تحصیلی بیشتری برای دانشجویان در خارج از کشور مهیا 

این . ه اندموافقت نمود دانشگاه و کالج با انتقال این واحدهای درسی 24خارج از کشور پذیرفته شده و 

در )) کرتین (( و دانشگاه )) تاسمانی (( دانشگاه (استرالیا و نیوزیلند کشورهای مرکز با دانشگاههای معتبر 

 .ده استنموبرقرار نزدیک  ارتباط )در نیوزیلند)) اوکلند (( استرالیا و دانشگاه تکنولوژی 
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 های آموزشیسیاست 

کیفیت برتر آموزش خالق با نگاه به افقهایی برتر از چشم تاکید برکالج فرهنگستان سیاست اصلی 

 . باشداندازهای هزاره جدید متعهد می 

 اهداف آموزشی

طراحان و هنرمندان ویزیت الزی ظهور مکشور فرهنگستان مرکزی هنر در توسعه اصلی ترین هدف 

فرهنگستان مرکزی هنر با توجه به نیاز هرچه . مهارتهای حرفه ای و ابتکار خالق استبرخوردار مستعد 

ازاین . داردتوجه و فعالیت خود در این حیطه  متمرکز نمودن بیشتر به طراحان پیشرفته و مجرب سعی در

طی .یابد به کیفیت برتر در امر آموزش دست Iso 9002عتبر  با به دست آوردن درجه متاتالش است رو 

به  BSEN ISO 9002 گواهینامه سیستم مدیریت کیفی مطابق با شرایط استاندارد 1999 سال دسامبر

 که این مقام را به استمالزی کشورکالج طراحی و هنر کالج فوق .گردیداهدا فرهنگستان مرکزی هنر 

 . ه استدست آورد

 شیآموزتسهیالت 

 این کهکارگاههای هنری و کالسهای درس فرهنگستان مجهز به سیستمهای کامپیوتری است کلیه 

وجود آتلیه عکاسی . یان منجرمی شودد و دانشجویتاآرامش خاطر دانشجویان و ارتباط دو سویه اسخود به 

، این رهنگستان کارگاه چاپ و کارگاه سرامیک در ساختمان ف، کارگاه طراحی، مجهزو تاریکخانه کامالٌ

آتلیه عکاسی .استساخته بدل م یانجام مطالعات و تحقیقات مهم دانشجویجهت را به محلی مرکز 

گردیده اند، هدف اصلی کالج  عملی دانشجویان طراحی فعالیت هایوتاریکخانه به منظورهدایت وحمایت 

کارگاه .است رشته کارگاهی  سطح باالیی از تجربه حرفه ای و تخصصی در اینفوق دستیابی دانشجویان به 

روند فعالیتهای فرصت بسط راه حل های خالقه  تاسیس شد تا 1992در سالنیز سرامیک سازی مرکزی 

جمله مهمترین از  نگارخانه مرکزی هنرکه در ساختمان فرهنگستان قرار دارد.دانشجویان فراهم آیددرسی 
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 با معرفی آثار نگارخانه فوق همچنین.  استمایش هنر معاصر هنرمندان مالزیایی و بین المللینمراکز 

. آنان قرار می دهدعامه مردم  فرصت مناسبی در اختیار،هنری دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگستان

.  محل برگزاری مجموعه منظمی از سخنرانیهای علمی و همایشهای مشترک است،تاالر مرکزی همایشها

 از چهره های سرشناس ، طراحیپیرامون حث و بررسی  به بعد در چهار چوب جلسات ب1994از سال

 گردهماییها و نشستهای هنری را به ، سخنرانیهای خاص،تا اداره کارگاههابه عمل می آید صنعتی دعوت 

 . منتهی گردیده استرشد هنری دانشجویان خود به عهده گیرند که این امر 

 اصالحات آموزشی

از ایـن روی  . به وقوع پیوسـت  قانونی در عرصه آموزش   سری اصالحات     1997 تا   1995های    طی سال 

 توان  ویب مجلس مالزی گذشت که از آن جمله می        صهای متعددی در حوزه آموزش از ت         الیحه در این راستا  

، الیحه شورای عالی مؤسسات آموزش عالی، الیحه مؤسسات آمـوزش           1996  مصوب سال   الیحه آموزشی  به

ها   ، الیحه اصالحی دانشگاه   1996  مصوب سال   هیأت ارزیابی ملی   ، الیحه 1996  مصوب سال  عالی خصوصی 

 .اشاره نمود، الیحه هیأت صندوق ملی آموزش عالی 1996  مصوب سالها و کالج

 امکانـات اجـرای سیاسـت       سازیفراهم  جهت   ارائه قوانین جدید     ی فوق ها  طرحرائه و اجرای    هدف از ا  

ی فـوق   هـا   همچنین بـه موجـب طـرح      . بوده است شور  توسعه ک  ضروری    نیازهای و برآورده نمودن  آموزشی  

 دسترسی همگان به آموزش در راستای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی و               جهتزمینه الزم   

معطـوف  آمـوزش فنـی    این، تاًکیـد عمـده ای بـر    عالوه بر .گردیده است های اتحاد ملی فراهم       استحکام پایه 

 نیـز از    آمـوزش عـالی   درحوزه  .اختصاص یافته است  ارس اسالمی    مد ههای دولتی بیشتری ب      کمک گردیده و 

اشـاره  هـای خصوصـی در مـالزی         ایجاد دانشگاه ت  اصالحات اعمال شده می توان به         ترین تحوال    مهم جمله

موتاشی،کوتینی و ناتینگهام به تاًسیس شعباتی در مـالزی مبـادرت    سه دانشگاه خارجی     عالوه بر این   .نمود

  .ود از جمله مهم ترین اصالحات آموزشی در حوزه دانشگاهی کشور به شمار می آیـد نموده اند که این خ
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 و بـه منظـور ارتقـاء و تقویـب            خصوصی بر اساس مصوبه مؤسسات آموزشی    در قالب برنامه توسعه هفتم و        

سطح کیفی آموزش عالی، مؤسسات خصوصی آموزش عالی از هر لحاظ تحت نظارت و کنترل دقیق وزارت                 

 وزارت آمـوزش و پـرورش       بـه ویـژه   دولت و   در قالب برنامه فوق همچنین      .رفته اند پرورش قرار گ  آموزش و   

آن دارد چراکه آموزش زیر ساخت توسـعه        همگانی   کیفیت آموزش و قابل دسترسی        ارتقا سزایی بر   تاکید به 

بوده خوردار   از نقش مهمی در تربیت متخصصین و کارگران ماهر مورد نیاز کشور بر             بودهملی در دراز مدت     

  وزارت آموزش و پرورش هم چنـین       . است المللی  های بین    صحنه رقابت   کشور مالزی   حضور در   ساز زمینهو  

هـای     گـروه  سـایر ی افـراد بـومی و        برا  باالتر یی قابلیت اجرا  باتر    های آموزشی سازمان یافته      برنامه به تدارک 

 با دیگر دانش آمـوزان مشـمول سیسـتم          وقبه هماهنگی گروه های ف    تا از این طریق     مبادرت نموده    اقلیت

 و  گسـترش و بهبـود امکانـات   درجهـت  تـالش   توسـعه با اجرای برنامه هفتمهمزمان .نائل آیدآموزش ملی   

 در راسـتای همنـوائی بـا        .ه اسـت  ادامه داشـت  دورافتاده کشور    در مناطق روستایی و      به ویژه  آموزشی   مراکز

 وزارت  ،کـارگیری فـن آوری اطالعـاتی         بـه  وی فـن آوری     ها   پیشرفت ، کسب  مدرنیزه شدن  ،دهکده جهانی   

 وزارت  .هـای اطالعـاتی الکترونیکـی در مـدارس پرداختـه اسـت              به تأسیس بانـک   مالزی  آموزش و پرورش    

هـای عملـی       مشـارکت  ، بـه برقـراری    چنین در پاسخ به اجرای طرح تاسیس مـدارس هوشـمند            آموزش هم 

هـای صـورت گرفتـه در حـوزه آمـوزش و        تالشان گفت کهبه طور کلی می تو .مبادرت نموده است  فراوانی  

مطرح نبـوده    تجهیز افراد به علوم و دانش        درجهت صرفاً   ،پرورش همگانی با همه گستردگی و فراوانی خود       

اخالق و روحیات قـوی و  با  شهروندانی مسؤلیت شناس  برخورداری از وجود  تر آن     بلکه هدف بزرگتر و مهم    ،

 فنی کشور و پرورش نیـروی   حال حاضر توسعه است کههایی  چنین تالش تایدر راس .استهای عالی     ارزش

 .نمود کامالً توسعه یافته مبدل خواهد ی کشور مالزی را به ملت2020 و تا سال حاصل آمدهکار ماهر 
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 توسعه آموزشی

.  استچشمگیری در حوزه آموزشی برخوردار گردیدههای   پیشرفتاز مالزی ،کشوراز زمان استقالل

.    در حوزه آموزشی به شمار می آید مالزی کشور درصد باسواد خود نمودی از پیشرفت 93ورداری از برخ

از این  درصد 92که حدود بالغ می گردد درصد 90ثبت نام دانش آموزان در مدارس ابتدایی بیش ار نرخ 

 حوزه ر ساختارگسترده دهای   تغییرات اساسی و پیشرفتاعمال.راه می یابندمقطع متوسطه  بهافراد 

منجر  برخورداری کشور مالزی از سیستم یکپارچه آموزشی با وجود تنوعات مختلف نژادی بهآموزش 

 .ود می باشدهآموزشی مشسطوح کیله  در ی ثبت نام نرخچنین افزایش قابل توجهی در هم. گردیده است

های دولتی و خصوصی  در سطح آموزش پیش دبستانی، مطالب درسی، امکانات و آموزش معلمین در بخش

 مراکز ی کودکان ثبت نامداشته و نرخ خوانی   هم1996  طی سال قانون آموزش مصوببا استانداردهای

 . اقزایش یافته است1998 نفر طی سال 281397  به1995 نفر طی سال 253675پیش دبستانی از 

 89/2  به 1995در  نفر طی سال      میلیون 80/2 از   ثبت نامی  دانش آموزان    نیز نرخ در سطح آموزش ابتدایی،     

ی چنین بر افزایش توسعه ظرفیـت امکانـات آموزشـ           هم.  اقزایش یافته است   1998 در    نفر طی سال   میلیون

 در مدارس دولتی و نیمـه دولتـی از           افراد  مشارکت  نیز در سطح آموزش متوسطه   . شده است  یبسیارتاًکید  

 . استبالغ گردیده 1998 لنفرطی سا میلیون 74/1  به1995 نفرطی سال میلیون 63/1

مصـوب   آموزشـی  آموزشی کشور، قوانین توسعه جهتدر تالش با وجود پیشرفت های بدست آمده مذکور،       

 گردیـده وبـر  قانون بازنگری شده از چشم انداز وسیع تری برخـوردار  .  مورد بازنگری قرار گرفت 1961سال  

بخش خصوصی   چنین بازنگری های     مطابق.مشتمل می گردد   سطوح نیز    کلیهمؤسسات آموزشی خصوصی    

هـای دولـت در رونـد         تکمیـل تـالش   ایفای نقش نموده و عمدتاً بـه        های آموزشی      موقعیت سازیدر فراهم   

 به طور کلی می توان گفت که پیشرفت برنامـه هـای           .کشور مبادرت نموده است   توسعه و پیشرفت آموزشی     
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ایـن بخـش      هـای کـالن بـه       صـاص بودجـه   آمـوزش و اخت      توجه دولت بـه    مرهونی  زآموزش همگانی در مال   

 .های عمومی دیگر، بیشتر است های اختصاص یافته به بخش آموزش در قیاس با بودجه  بودجه،چرا کهاست

 مزایای آموزشی

 :از جمله مزایای تحصیل در کشور مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 کیفیت باالی تحصیلی  •

  وغیره گرفته تا مدارک تحصیلی خارجی 3+0برنامه های امکانات مختلف تحصیلی از تحصیل در  •

 تحصیل ارزان قیمت بعلت شهریه های ارزان وهزینه های پایین زندگی •

   یآموزش اصول و اهداف

آموزش در مالزی  تالش مـداوم در        ،  1988تدوین یافته طی سال      ی اصول و اهداف آموزش    به موجب   

هدف اصلی طراحـی چنـین      . به شمار می آید     منسجم    یر حالت  استعداد افراد د   پایدار و رشد    جهت توسعه   

ا، ارتقـاء سـطح     احساس  هماهنگ و معتدل  و معتقد به خـد          و   فکر، روح،     برخوردار از    افراداصولی تربیت     

 شخصیت  ، ارتقاء  ارزشهای واالی اخالقی مطلوب    ، تثبیت    توسعه ملی و اقتصادی    مهارتهای فردی در جهت     

 از نظـر  ان شـهروند و عدم محـدودیت  در جهت شرکت در ساختار ملی ذیری آنان  پافراد و حس مسئولیت     

  .ی می باشدبرابری حقوق آموزشو  ادامه تحصیل دانش آموزان جهت و حمایت مالی یدسترسی آموزش

 اولویتها و عالیق آموزشی

) EFA(  فراهم سازی بستر آمـوزش همگـانی        ی کامال متعهد به   ز مال در مفاد سیاستهای آموزشی،دولت   

 بـه طـور کلـی مـی        . می باشـد   2000 سال   به ریشه کن سازی بیسوادی    چنین مصمم     این کشور هم  . است

توجه مداوم مالزی و سعی این کشور در زمینه توسعه و بهبـود آمـوزش همگـانی بـه تـامین      توان گفت که    

دهـی بـه    لویـت    او از سوی دیگر  .ی منجرگردیده است  سواد   از جمله ریشه کن سازی بی      منمورد نظر  اهداف

 منابع انسانی کار آمد و با سواد، سخت کـوش و منضـبط را بـر طـرف      نیاز کشور به،آموزش و پرورش  حوزه  
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در راستای القاء اهمیت    طراحی و اجرا شده در جهت نیل به اهداف فوق ،          های متعدد   برنامهکلیه  .نموده است 

 بـی   در حهـت از میـان بـردن       و چند جانبه    اتخاذ رویکردهای جامع    و  وقفه بوده     و بی پایه  و اهداف آموزش    

 بـه تبـدیل جامعـه سـازی       هم تحصیلی و تکیه بر علم آمـوزی،            یازد  سال سوادی،افزایش آموزش عمومی تا   

 .منجر گردیده استای با سوادو فرهیخته،  جامعه به

 :از جمله مهم ترین اولویتها و عالیق آموزشی کشور مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

هـای فنـی،     در رشته ه ویژه   تقویت توانایی مؤسسات آموزشی موجود و تأسیس مؤسسات جدید ب          - 1

 علمی، مهندسی

  معلمان مجرب و شایسته بر عملکرد نظام محوله از طریق نظارتن به قدرت بخشید - 2 

 آموزشی در جهت ارتقاء سطح کیفی آموزشی تقویت کامپیوترها و تکنولوژیهای مدرن  - 3 

  بهبود اجرا و مدیریت برنامه های آموزشی از طریق تقویت قدرت اداری  - 4 

  آموزشی قدرت بخشیدن و تقویت نظام ارزشیابی و نظارت - 5

  نیروی انسانی ماهر ربیت  گسترش امکانات آموزشی در جهت ت -6

  حوزه آموزشی بهبود مدیریت مالی -7

ت آموزشی موجود همانند مشارکت با مؤسسات توسـعه         ن مؤسسا میا تقویت تحقیق و توسعه در        -8        

 بطور محلیاتی و تحقیق

  علمی های  ثبت نام در شاخهدر جهت افزایش نرخ  محرکهای  شایسته سازی فراهم  -9       

 قابلیـت  و بهبـود   تحصیلی   در جهت کاهش نرخ افت       ییتاسبهبود امکانات آموزشی در مناطق رو      -10      

  روستاییکودکان 

دانـش   میان    تثبیت ارزشهای صحیح و گرایشها و رفتارهای درست همانند مهارتهای تحلیلی در             -11      

 آموزان 
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  تقویت قابلیت های و اخالق معلمان -12      

 آموزشی مدارس و آموزشگاهها و موسسـات آمـوزش   ابزاریا به عنوان االاز زبان بهاسام بهره گیری    -13      

  کشورعالی

 تالشـهای    تقویـت  در جهـت   پـرورش    زش و ومـ  آ  توجه به برنامه های      تشویق بخش خصوصی در    -14     

 ولتی بخش د

 مکاریهای بین المللی آموزشیه

 کارشناسی ارشد و دکتریهای مشترک دانشگاهی در سطوح  برنامه

های خـارجی مـورد نظـر در خصـوص چگـونگی و شـرایط                 های غیر انتفاعی محلی با دانشگاه       دانشگاه

  نمایند کـه اهـم آن       ای اتخاذ می    و دکتری توافقات دوجانبه   کارشناسی ارشد   های     دانشجویان دوره  ییلتحص

 :می باشدبه شرح ذیل 

 آکادمیک با یکـی از دانشـگاههای خـارجی          اتارتباطملزم به برقراری     دانشگاه غیر انتفاعی محلی      -1

 .می باشند

 .می باشندغیرانتفاعی محلی و دانشگاه خارجی دانشگاه  ملزم به ثبت نام توأمان در  دانشجویان-2

 .گردد توسط دانشگاه خارجی مربوطه اعطاء میعلمی مدارک  -3

هـای آکادمیـک      برنامـه طراحی و اجـرای      یتدانشگاه غیر انتفاعی محلی و دانشگاه خارجی مسئول        -4

 .گردد ریزی می های آموزشی، مشترکا برنامه برنامهگفتنی است که در برخی موارد، . می باشندخود 

شود تا جهت رفع ضرورتها و مقتضیات اقامتی خویش در یـک دانشـگاه                از دانشجویان خواسته می    -5

 .خارجی به تحصیل بپردازند
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  دانشجویان مقیم مالزییموزشی حمایتآهای  برنامه

در جهت حمایت از دانشـجویان مقـیم        خاصی  های    برنامهمحلی،  در مؤسسات آموزش عالی خصوصی      

ثبـت نـامی    بـرای دانشـجویان خـارجی       عمـدتا   ها    گونه برنامه   اینگفتنی است که    .  تدوین شده است   مالزی

هـا بـه      مدارکی کـه از سـوی دانشـگاه       . طراحی گردیده است  های خارجی مستقر در مالزی        شعبات دانشگاه 

ان مراکـز   در ایـن میـ    . ، از ارزش و اعتبار یکسانی برخوردار است       اعطا می گردد  دانشجویان بومی و خارجی     

های خـارجی     های دانشگاه   شرکت در آزمون  جهت  دانشجویان  ه سازی   آموزش خصوصی به مثابه مراکز آماد     

برگزار می  که به منظور سنجش دانشجویان      آزمونهایی  مراکز خصوصی و    آمادگی  های    کالس. کنند  عمل می 

گفتنـی اسـت کـه      . ند می باش  یابی، از اعتباری صد درصد برخوردار       از لحاظ قابلیت اطمینان و ارزش     گردد،  

حق برگزاری  از   و تنها افرادی     هدیامتحانات نهایی توسط دانشگاه های خارجی مستقر در مالزی برگزار گرد          

مدارکی کـه دانشـجویان مقـیم       الزم به ذکر است که      . که کامالً مورد تأیید باشند    برخوردارند  این امتحانات   

با این . هیچ تفاوتی با مدارک دانشجویان بومی ندارد  ی نمایند،   آزمون ها احراز م   مالزی با شرکت در اینگونه      

هـای   مؤسسـات آمـوزش عـالی خصوصـی و دانشـگاه     میـان   هیچ گونه ارتباط رسمی نی است که  گفتحال  

دانشـجویان مقـیم و     به تالش در جهت آماده سـازی        و این مؤسسات صرفاً     شته  خارجی مورد نظر وجود ندا    

 .مبادرت می نمایندهای خارجی  شگاه امتحانات دانایغیر بومی بر

  کنونی نظام آموزشی ساختار

 56/20 از جمعیتـی بـالغ بـر         1996 چند قومی است که مطـابق بـا آمـار سـال              یکشور مالزی کشور  

هـای سـاکن ایـن کشـور و          مــالزیی  نفـر بـه    میلیـون    65/19از ایـن رقـم      . دمی باشـ  میلیون نفر برخوردار    

یـا  % 59(سه نـژاد اصلی مـالزی را نـژاد مـاالی        . تعلق دارد اکن در آن     جمعیت خارجی س   به نفر   000/907

از میان ایـن    . دهند  تشکیل می %) 8 یا   52/1(و سرخ پوست    %) 26 یا   34/5میلیون(، چینی   ) میلیون 13/12

 50 سنــین    به% 3/6 سـال و    49 تا   15 به سنین % 3/52 سـال،   14 تا   1به رده های سنی     % 2/35جمعیت  
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در کنــار ایــن سـاختار جمعیتـی، نظـام           .گیـرد   تعلق مـی   سنیرده های   به سایر   نیز  % 1/6 سال و    59الی  

های آموزشی و تـأمین       تأثر  از رخدادهای تاریخی عدیده این کشور بر سیاستگذاری         مآموزشی کشور مالزی    

رنـگ و   ، زمان اصالح نظام آموزشی که       تان  پـس از پـایان دوران استعمار انگلس     .استوده  نیازهای آتی آن ب   

 نخسـتین (ای کـه در رأس آن عبـدل رزاق          این زمان کمیته ویژه   در  . بوئی استعماری داشت فرا رسیده بود     

قـرار داشـت، سیاسـتگذاری      ) وزیـر آموزش و پـرورش مالزی کـه بعدها دومین نخسـت وزیـر کشـور شـد               

 بنـام الیحــه تحصـیلی     مـیالدی ارائه شـده بـود    1956 که به سـال     یالیحه و . دگردیآموزشی نوینی آغاز    

ای بــود تــا موجبــات رشـد            هدف این کمیتۀ ویژه طراحی نظـام آموزشـی ملـی بگونـه             .رزاق نـام گرفت  

زبان رسـمی کشـور     به عنوان   ی را   یای زبان ماال  ه،را فراهم آورد  کشور  فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی      

 .دمای آموزشی استفاده ن و از آن بعنوان ابزار آموزشی مدارس و مؤسساتنمودهمعرفی 

 مـیالدی   1957 ه و طی سـال    مالزی را تشکیل داد   کشور  متن الیحه تحصیلی رزاق اساس ساختار آموزشی        

دولت مالزی در راستای جامعه عمل پوشاندن به این طـرح       در این راستا،    . درآمد  نهایی به اجرا   بصورت طرح 

ـ .مبادرت نمود های آموزشی     تغییراتی در برنامه  به اعمال    اتحـاد و   بـه فرآینـد     ه منظـور سـرعت بخشـیدن        ب

یکپارچگی ملی، الیحه تحصیلی رحمان طالب با هـدف بـررسی مجــدد سیاسـتگذاری آمــوزشی مــالزی            

 . میالدی قرار گرفت1961 و مبنای قانـون آموزشی  سال ه ارائه شـد1960 طی سال

بان ملی بعنوان زبان آموزشی اجباری      بـه مـوجب ایـن قـانـون مجـوز رسمـی مبنـی بـر پذیرش و اعالن ز           

ضرورت کسب حد نصـاب نمـره بـرای         .  و کلیه مؤسسات آموزشی صادر گردید      متوسطه،  ابتداییدر مقاطع   

 ه مورد تأکید قرار گرفتـ     متوسطهالخصوص مقطع     نامه تحصیلی در پایان هر مقطع آموزشی علی         اعطا گواهی 

 کابینۀ  1979سالبعدها در   .زبان دست یافت  س  انگلیسی    خود در مدار  اصلی  جایگاه  به  و بتدریج زبان ملی     

تحـت  ای    الیحـه ) آموزشی به ریاست دکتر مهاتیر محمد  وزیر وقت آموزش و پرورش و نخست وزیر مالزی               

 برقـراری ایـن الیحـه     ارائه  هدف از   .نمود سال مطالعه و تحقیق ارائه       6 الیحه تحصیلی مهاتیر پس از       عنوان
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 کارآمـد پرستی و تربیت نیروهای        کشور چند قومیتی مالزی و تقویت حس وطن        اتحاد و یکپارچگی ملی در    

 حفـظ تعـادل در      .ملی و اجرای سیاست دموکراسی در نظـام آموزشـی بـوده اسـت             آموزش  به منظور ارتقا    

مـی  های تحصیلی چه در مناطق روستایی وچه شهری از جمله دیگـر اهـداف الیحـه مـذکور                     تمامی زمینه 

 21های قرن      تأمین نیازهای آموزشی و مقابله با چالش       به منظور  میالدی   1996 و   1995 سالهای   طی.باشد

مـالزی  در    چنـین اصـالحاتی کشـور       صورت گرفت که در پرتـو       در قوانین آموزشی کشور     سری اصالحاتی   

بـر اسـاس فلسـفۀ نظـام آموزشـی مـالزی تربیـت افـراد الیـق،                  .فـت ردیف کشورهای ممتاز جهان قـرار گر      

 .استکشور  و توانمند در فرایند بهبود و توسعه خانواده و جامعه ، از جمله ضروریات پذیر مسئولیت

پـس از   .  چنین نیازهایی  باشد    که پاسخگوی   ایست    طراحی ساختار نظام آموزشی مالزی بگونه     از این روی،    

آموزش پیش دبستانی بصورت بخشی از آموزش رسمی کشـور مـالزی            ،  1996تصویب قانون آموزشی سال     

 منـاطق روسـتایی و شـهری از         کلیـه  سـال در     6 و   5رده هـای سـنی    بر مبنای این قانون کودکـان       . رآمدد

، در کشـور مـالزی چنـدین نـوع     یدر مقاطع اولیه تحصـیل   . می گردند های پیش دبستانی برخوردار       آموزش

به  (Cنه  گو  ، مدارس ملی  )مدرسه5244به تعداد   (این مدارس شامل مدارس ملی      .مدرسۀ ابتدایی وجود دارد   

گونـه دیگـری از مـدارس       . شـوند   مـی )  مدرسـه  530به تعـداد     (Tگونه    و مدارس ملی  ) رسهدم1282تعداد  

رسـد و      در کشـور مـی     مدرسـه  28 دارد که شمار آنان به       فعالیتابتدایی بنام مدارس ویژه در کشور مالزی        

 آموزش به زبان    Tرس گونۀ   ها به زبان چینی و در مدا        آموزش Cدر مدارس گونۀ    . ویژه کودکان معلول است   

های  کالس.  سال است12 تا 7 سنی   رده های مقطع تحصیلی ابتدایی پذیرای کودکان      .ارائه می گردد  تامیل  

ها در کلیه مـدارس ابتـدایی غیـر از            آموزش. شود   از کالس اول تا کالس ششم ابتدایی را شامل می          ابتدایی

 .ارائه می گردد) یالیایما(شور یا  به زبان رسمی کT  و مدارس ملی Cگروه مدارس ملی 

 و خوانــدن، نوشـتن و ریاضــیات  آموزشــی نظیـر ای  هـای پایـه    مهــارت، کودکـان ابتــداییهـای    در کـالس 

ـ      طی.ارائه می گردد  های فکری  به کودکان        های درسی مهارت    سرفصل ه آمـاده    کالس ششم دانش آموزان ب
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پشت سـر   مبادرت نموده و با     »پی اس ای تی     «امتحان پایان مقطع ابتدایی یا      جهت شرکت در     خود   سازی

مدارس مقطع دوم تحصیل به     .یابندمی  وم تحصیلی راه    دنهادن امتحانات به صورت موفقیت آمیز به مقطع         

 47ای    مدارس شغلی حرفه  )3،   مدرسه   36 روزی  مدارس شبانه )2،  )مدرسه  1376مدارس عادی   )1 گروه     6

 مدرسـه تقسـیم مـی    3 و مدارس ویـژه   مدرسه45مذهبی مدارس )5،  مدرسه32مدارس فنی )4،  مدرسه  

 سـاله راهنمـایی     3 در مقطـع     بـه ثبـت نـام        سال تحصیل ابتـدایی      6گذراندن  دانش آموزان پس از     .گردند

 T  و Cدر مـدارس گونـۀ     بـه تحصـیل     دانـش آمـوزانی کـه       آندسـته از    . مهیا می گردند  ) مقدماتی متوسطه (

. نـد پرداز  سـاله راهنمـایی مـی      3ورود به مقطع     اجباری جهت     کساله دورۀ ی  مبادرت نموده اند گذراندن به      

 بـه   الزم در درک و فهم زبان ملـی های سازی دانش آموزان به منظور کسب مهارت          هدف از این دوره آماده    

 ساله راهنمایی دانش    3در پایان مقطع    . باشد   می ) مقدماتی متوسطه  (عنوان زبان آموزشی مقطع راهنمایی    

بـا آزمـون پایـانی ال اس ای دانـش           .باشـند    می )  ال اس ای   (م به گذراندن آزمون پایانی مقطع       آموزان ملز 

دانـش   .آموزشـی متوسـطه مهیـا مـی گردنـد         هـای      ورود به یکی از شاخه     جهت  آموزان تعیین سطح شده     

د بـه   ثبـت نــام و ورو     نائل آمده اند از مجـوز       حداقل نمره قبولی در آزمون ال اس ای         به کسب   آموزانی که   

 سال بـه طـول      2 در مالزی    آموزشی تکمیلی متوسطه     مقطع   . برخوردار می گردند   مدارس پیش دانشگاهی  

در آزمــون  بـه شـرکت   درکالس پنجـم متـوسطه دانش آمـوزان مــدارس دانشگاهــی و فنــی     .انجامد  می

سطه بعنـوان   فــارغ التحصـیالن مقطـع متــو    .مبادرت می نمایند ) ام سی ای(پایانـی تحصیالت متوسطه   

مبـادرت مـی    بـازار کـار     فعالیـت در    های صنعتی، تجاری و خـدماتی بـه           تکنسین و معاونین فنی در بخش     

 ورود به دانشگاههای بومی خارجی و سـایر مؤسسـات   جهتدر مقطع پیش دانشگاهی دانش آموزان  .نمایند

 کـالس ششـم و      اوینی فـوق تحـت عنـ       دو برنامۀ آموزشی  دوره تحصیل      از. آموزش می بینند  آموزش عالی   

در . گیـرد    سال آموزشی را دربـر مـی       2ششم تحصیلی   الس  ک. ی یاد می گردد   مقطع پذیره نویسی دانشگاه   

. اعطا مـی گـردد  )  ام اچ اس سی (پایان این بخش تحصیلی به دانش آموزان گواهینامۀ تحصیالت تکملیی   
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.  ورود بـه دانشگاههاسـت    جهـت وزان  سازی دانش آم     آماده ی،هدف از برنامۀ آموزشی پذیره نویسی دانشگاه      

های این برنامۀ تحصـیلی بسـته بـه           ست زمان دوره  ا گفتنی. ست   سال تحصیلی  2حداکثر این دورۀ آموزشی     

هدف از مقطع تحصیالت تکمیلی تربیت متخصصین       .می باشد  متفاوت   ،ها  این دوره  ارائه کننده    دانشگاههای

آموزش علوم و فنـون در دانشـگاههای کشـور مـالزی در              در حال حاضر،    .باشد  های تحقیقاتی می    در زمنیه 

گفتنـی  . دانشگاه بالغ می گـردد     9 کشور بر در حال حاضر تعداد دانشگاههای دولتی       .رأس اولویت قرار دارد   

 .گیرد  این رقم مؤسسات آموزش عالی خصوصی را دربر نمیاست که 

 برنامه های جدید آموزشی 

 از ایـن روی، قـوانین آموزشـی         . نظام آموزشی هر کشور اسـت       آموزشی نبض   های بـرنامهاز آنجاییکه   

 .رسید  به تصویب1979 طی سالهای آموزشی مقاطع ابتدایی و متوسطه   برنامهویژه 

آی (و برنامه تحصیلی جامع مقطع متوسـطه          ) ان پی اس سی   (برنامه تحصیلی جدید مقطع ابتدایی        

برنامه تحصیلی جدید مقطع ابتـدایی،      در  . نی است  از جمله دستاوردهای تصویب چنین قوانی      )اس اس سی  

های خواندن، نوشتن، ریاضیات، مهـارتهـای ارتبــاطی افـراد بـا مـیحط پیرامــون و                   بر مهارت  عمدهتأکید  

برنامه تحصیلی جدید مقطع ابتدایی به همراه برنامه تحصیلی جامع مقطع           . می باشد   دانش آموزان   پیشرفت

نی، روحی، معنوی و بدنی افـراد  بـا هـدف تربیـت شـهروندانی متـوازن و                   های پیشرفت ذه    متوسطه زمینه 

هـای اصـلی      عـالوه بــر آمـوزش     ) مقـدماتی متوسـطه   (در مــقطع راهنمـایی      . فراهم آورده است    را مسئول

  متشکل از موضوعات درسی این مقطع تحصیلی    . شوند  موضوعات جانبی دیگری به مباحث درسی اضافه می       

مذهبی، آموزش  -های اسالمی   ، آموزش اانگلیسی، ریـاضیات، هنر، علوم، تاریخ، جغرافی     زبان  ی،  یایزبـان مـاال 

 .و تربیت بدنی اخالق

 موضـوعات جـانبی   نیز در زمرۀ    آموزش مهـارتهـای عمومـی زنـدگی و فراگیری زبان چینی و تامیلی           

ای دسـتی،   جـزء مهارتهـ  3 مشـتمل بـر    بخش آموزش پایـه      2های عمومی زندگی به       آموزش مهارت .است  
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صـنایع دسـتی، اقتصـاد        سه بخش  مشتمل بر  موضوعات انتخابی     آموزش های خانوادگی و    تجارت و آموزش  

برنامۀ مناسـبی  » ای اس اس سی  « برنامه تحصیلی    متوسطهدر مقطع   .دگرد  و کشاورزی تقسیم می    خانواده  

عات پایـه مقطـع      دنبالـه موضـو    متوسـطه آمـوزش مقطـع     . شمار می آید  ای به      مدارس  فنی و حرفه     جهت

ای و   علوم پایه حرفـه   ، به گروههای علوم انسانی    متوسطههای انتخابی  مقطع       رشته. ست  مقدماتی متوسطه ا  

  هـای درسـی    دانش آموزان با برنامه   ،ای  در مدارس فنی و حرفه    . تقسیم می گردد   های اسالمی   فنی و آموزش  

موضوعات تحصیلی پایـه، موضـوعات انتخـابی          در این مدارس در کنار        .یی می یابند   آشنا فنی و حرفه ای     

سیستم آموزشـی مـالزی در صـدد        درحال حاضر،   . گردند دیگری همچون فنی، کشاورزی و تجاری ارائه می       

ای  هـای آموزشـی جدیـد بگونـه     برنامـه  .باشد عتدل، آزاد و پیشرفته می   ، م ای متحد، دمکراتیک    ایجاد جامعه 

سیستم آموزشی کشور مالزی همخوانی داشته و انعطاف بیشتری         اند تا با استانداردهای جاری        طراحی شده 

 .به دانش آموزان بدهند

 قوانین آموزشی 

 و  بـه ویـژه توصـیه هـا       .  سند لحاظ گردیده اسـت     ندموزشی کشور مالزی در قالب چ     پایه های نظام آ   

نون  و قـا   1961 گزارش آمده است در زمرۀ بخش اصلی قانون آموزشـی مصـوب سـال                2پیشنهاداتی که در  

از جمله مهمترین قوانین آموزشی کشور مالزی مـی تـوان           .  محسوب می گردد   1996آموزشی مصوب سال    

 :به موارد ذیل اشاره نمود

می باشد کـه    ) 1961مصوب سال   (ون  نماده قا ) 1996مصوب سال اصالحیه    (ماده قانون آموزشی     -1

 تأکیـد   آموزش عالی    متوسطه و    تدایی، اب ،یپیش دبستان کلیه سطوح آموزشی را در بر گرفته  و بر آموزش            

  .دارد

 کشوردانشگاهها و دانشکده های  ویژه مدیریت و مشارکت دولت در 1971ون مصوب سال قان -2
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 سیاسـتگزاری آمـوزش عـالی و        در جهـت  آموزش عالی   ویژه شورای ملی     1996قانون مصوب سال   -3

 وسعه آن  ندگی تهماهنگ کن

 اسـتانداردهای آکـادمی عـالی و        در جهـت ارائـه    ر مدیریت ملی     دفت ویژه 1996مصوب سال قانون   -4

 لتیصوصی و دوی خبخش کیفیت علمی را به آموزشگاههای

مسـاعدت مـالی و      اعطـای     صندوق ملی آمـوزش عـالی در جهـت           ویژه 1997  مصوب سال  قانون -5

  به دانش آموزان تحصیلی  وامهای  و اعتباری

بـا نظـام   مـالزی   کشـور  شی همسو سازی نظام آموز،وزشدولت مالزی در جهت ارتقاء سطح کیفی آم   

نیازها و پاسخگویی به مقتضیات هزاره جدید به طرح و تـدوین             برطرف نمودن   جهان و   کشورهای  آموزشی  

 بـه تصـویب مجلـس       1997 تا   1995های    چهار چوب قانونی در عرصه آموزش مبادرت ورزید که طی سال          

آمـوزش پـیش دبسـتانی تـا         کشور کـه      حال حاضر  آموزشیوانین  قاز جمله مهم ترین     . رسید نیزاین کشور   

 :، می توان به موارد ذیل اشاره نموددهد میقرار پوشش را تحت آموزش عالی خصوصی و دولتی، 

 1996 مصوب سال یقانون آموزش - 1

 1996سال مصوب قانون مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی  - 2

 1996  سالمصوبقانون شورای ملی آموزش عالی،  - 3

 1996 سال  مصوبقانون هیئت اعطای گواهینامه ملی - 4

 قانون دانشگاهها و دانش سراهای عالی کشور - 5

 قانون صندوق اعتبارات ملی مؤسسات آموزش عالی  - 6

مؤسسات آموزشی کشور مالزی اعم از دولتـی یاخصوصـی مشـمول بخشـی یـا تمـامی قـوانین                    کلیه  

 تـابع محـض       مـالزی   مهاجرین مقیم کشـور     ویژه المللی یا مدارس    مدارس بین  اگر چه    .گردند  الذکر می   فوق
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 قـرار   ارزیـابی مـورد نظـارت و        اما عملکرد آنان توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش            فوق نمی باشند،     قوانین

 .گیرد می

 مدیریت آموزشی 

ــالتی، حــوزه ای و مدرســه ای  ســطح جداگانــه4در  مــالزی وزارت آمــوزش و پــرورش   مرکــزی، ای

  .می گرددسازماندهی 

، برنامـه هـا و پـروژه        ی، طرحهای آموزش  رش به سیاستگذاری     وزارت آموزش و پرو    –در سطح مرکزی  

ط مشـی هـا و      در این سطح خ   .  مبادرت می نماید   ملی با اهداف و انگیزه های        مطابق اهداف   های آموزشی 

تصـمیم  مسـوولیت   .ن مـی گـردد   طراحی و تدوی اجرا و مدیریت برنامه های آموزشی      در جهت  راهبردهایی

 کمیته برنامه ریزی آموزشـی ی آموزشی و در رأس آن  کمیته ها بر عهدۀ در سطح ملی از آموزشی گیری

(EPC)  به سیاسـتگزاری، همـاهنگی و        تصمیم گیری است که      کمیتۀ مذکور، بلند پایه ترین مقام     .می باشد

وزیـر  کمیتۀ مذکور بـا مشـارکت       . دازدپرترکیب بندی خط مشی های سیاست کلی آموزش و پرورش می            

   . نماید انجام وظیفه می ،(EPRD)  بخش تحقیقات و برنامه ریزی آموزشیوآموزش و پرورش 

پروژه ها و برنامه ها و فعالیتهـای        به هدایت    ن که  استا 14 در    مستقر اداره کل آموزش و پروش دولتی     

 بوده ناحیه ای که مکمل اداره آموزش و پرورش          اداره آموزش و پرورش   .ی مبادرت می نماید   آموزشی  استان  

مـدارس  رس و   ا مـد  ان  س ابتدایی توسط مـدیر    ارمد. و ادارات آموزشی به شمار می آید       رسان مد ایمبط  او ر 

مـدیران و    مشـارکت     بـا    مـدارس   انجمن اولیاء و مربیـان       گردند،    اداره می  ؤسای مدارس متوسطه توسط ر  

 .مدارس را بر عهده دارند یت لابتدایی و متوسطه مسئومدارس رؤسای 
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 هزینه های آموزشی 

آنچه در برنامه ششم و هفتم توسعه مشهود و مورد تاکید اسـت عبـارت از اهتمـام فـراوان دولـت در                       

علیـرغم وجـود    . اسـت یابی به آموزش همگانی و بهبود سطح کیفی آموزش و پـرورش               جهت افزایش دست  

هـای غیرضـروری و اولویـت بخشـی بـه          بـا کـاهش هزینـه     د گرد  تالش می   های مالی   مشکالت و محدودیت  

 .  تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدائی و متوسطه فراهم گردد، های ضروری و اساسی برنامه

 فراهم سازی فضـای      اعم از    مؤسسات آموزشی دولتی  کلیه  امکانات اولیه آموزشی در     به تدراک   دولت  

های رفاهی دانش آموزان و فعالیتهای دیگـر همچـون            یتی و برنامه  آموزشی، استخدام معلمین، خدمات حما    

احـداث    و  تهیـه منـابع آموزشـی      ،ای  درسی، برنامه تغذیه و سالمت، خـدمات آموزشـی رسـانه           امانت کتب 

هـای دولـت    اصالحات با تـالش اعمال توسعه آموزشی مالزی و .دانش آموزی مبادرت می نماید    های    خوابگاه

 وزارت آمـوزش  طی هـر سـال مـالی،   . گردد ش با نیازهای توسعه ملی مشخص می   وفق دادن آموز  جهت  در  

بودجـه مراکـز آموزشـی وتوسـعه        می دهد به گونـه ای کـه         تخصیص  به حوزه آموزش    بودجه قابل توجهی    

 در صد کل مخارج عمومی      20 تا   18 بر 1999 تا   1990بین سال های     دوره ده ساله     طیفضاهای آموزشی   

 یبیانگر عزم دولت بر بهبـود آموزشـ       مذکور   بودجه   بالغ می گردد اختصاص     لص ملی    درصد تولید ناخا   5و  

استوار است که کیفیت مدارس بـر       راسخ  چنین بر پایه این اعتقاد        همهایی   سرمایه گذاری     چنین این. است

های شغلی آینده و پیشزفت کـاری دانـش آمـوز تـاثیر گـذار                 دست آوردهای آموزشی و در نتیجه موقعیت      

 دولت مرکزی و وزارت آموزش تأمین       توسطهای آموزش ابتدایی      تقریبا تمامی برنامه  گفتنی است که     .است

دوره پـیش     رکت بخش خصوصی در آموزش ابتدایی بسیار محدود بوده و به          اشم .گردند  اعتبار و مدیریت می   

 .می گرددرس محدوداهای تربیتی در خارج از ساعات رسمی مد ذبستانی و برگزاری دوره

اعتبـار مـی    آموزشی دولت فـدرال تـامین         های   زینه آموزش ابتدایی در مالزی غالباً از طریق برنامه        ه

 بیلیـون   966،1 درصد افزایش داشته است و از حدود         97آموزش ابتدایی   های  هزینه  طی دهه اخیر،    . گردد
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بـا   .ته اسـ   افـزایش یافتـ    2000بیلیـون رینگیـت  طـی سـال           3،881 بـه    1990رینگت مالزی  طی سال      

 بر 1990 درصد  طی سال      6،40 در سطح آموزش ابتدایی کاهش بودجه و اختصاص اعتیارات از            وجودیکه  

های عمومی آموزش سطوح متوسطه و پیش         افزایش فزاینده هزینه  به واسطه    2000 درصد طی سال     5/36

اعتبارات آموزشی بـا    مشهود می باشد اما در مجموع باید اذعان نمود که الگوی کلی هزینه ها و                دانشگاهی  

 درصـد اعتبـارات سـالیانه    90 بـالغ بـر    از مجموع مبالغ اختصاص یافته ،     .  تغییر چندانی مواجه نبوده است    

تـا  اختصـاص مـی یابـد،       رس  اکم و کاست به مـد       مابقی مبالغ بی   کادر آموزشی     و پاداش حق الزحمه   صرف  

عالوه بر ایـن مـدارس      . گردد از تجهیزات    های علمی یا غیر علمی و نگهداری        صرف خدمات رفاهی، فعالیت   

ان بـی بضـاعت نیـز       برای دانـش آمـوز    ویژه  طرح امانت کتب درسی و پروژه تغذیه رایگان         به اجرای   مالزی  

های اختصاص یافته      بودجه ،)1996-2000طی سال های    (در طرح هفتم توسعه مالزی      . مبادرت می نماید  

هـای مربـوط بـه         درصد هزینه  4/15برابر با   (نگت مالزی    بیلیون ری  1/10به بخش آموزش و پرورش معادل       

این افزایش در قیـاس بـا بودجـه اختصاصـی مربـوط بـه طـرح ششـم توسـعه                     .  بوده است  )توسعه عمومی 

هـای اختصـاص       بودجـه  ذیـل جـدول   در  .  درصد بوده است   6/1معادل  ) 1991-1995طی سال های  (مالزی

بـه تفکیـک اجـزاء لحـاظ         و هفـتم توسـعه مـالزی         ششمهای  یافته به بخش آموزش و پرورش طی برنامه         

 .گردیده است

 آموزشیهای کل هزینه مبلغ 

 به عنوان درصدی از کل به عنوان درصدی ازتولیدناخالص ملی های جاری دولتی به عنوان درصدی ازهزینه

3/19 2/4 3/77 

0/19 5/4 2/80 

6/19 7/4 4/86 

2/17 6/4 8/87 

9/ 15 4/4 5/83 

4/16 1/ 4 1/82 

4/17 3 /4 9/83 
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 آموزشیجاری هزینه های 

  تحصیلیسال عنوان درصدی ازتولیدناخالص ملی به به عنوان درصدی از کل هزینه های دولتی

3/18 4/5 1990 

3/16 1/5 1991 

9/16 2/5 1992 

7/15 2/5 1993 

5/15 3/5 1994 

6/15 8/4 1995 

5/16 1/5 1996 

 

 

 آموزشمختلف  سطوح ر مبنايي بهزينه هاي جاري آموزش

  تحصیلیسال پیش دبستانی سطح اول سطح دوم سطح سوم سایر سطوح توزیع نشده

6/7 6/0 5/16 5/38 8/36 - 1990 

2/7 6/0 6/16 3/38 3/37 - 1991 

9/6 6/0 9/15 9/38 6/37 1/0 1992 

0/7 6/0 6/17 2/39 4/35 2/0 1993 

3/10 6/0 2/17 6/37 1/34 2/0 1994 

9/8 2/1 0/18 7/37 0/34 2/0 1995 

3/9 3/1 3/16 5/37 4/35 2/0 1996 
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  هزینه زندگی

  متر بعدی 200 برای هر 10SEN برای دوکیلومتر اول و RMکرایه تاکسی •

  بسته به فاصله 2RM تا  RM 1) محلی ( ایه اتوبوس رک •

 ارتی  سن برای تلفنهای ک50 سن برای هر دقیقه برای موبایلهای معمولی و30 •

  RM 5 تا Fast Food 2ای غذ •

 RM 6 تا 4هزینه متوسط برای هر وعده غذا در فروشگاههای زنجیره ای با تهویه مطبوع بین  •

 RM 5 -3بین) بدون تهویه مطبوع ( هزینه متوسط برای هر وعده غذا در فروشگاههای  •

  RM 9 تا 7 بین یی فیلم سینماتاتر و نمایش  •

 ی هر کیلو  براRM 5لباسشویی تقریباً  •

  RM 8 تا 10آرایشگاه  •

 )سنت(  سن 20) کارت پستال(هزینه پست محلی  •

 ) سنت (  سن 30) نامه ( هزینه پست محلی  •

  سن 50وکارت پستالها  RM 3 تا 2) نامه ( هزینه پست بین المللی  •

نی است که گفت. متغییر می باشددر ماه  RM 700 تا 500تقریبا ً بین در کشور مالزی هزینه کلی زندگی 

دانشجویان خارجی حق کار در مالزی را .ر بسته به سبک زندگی متفاوت استردی به فرد دیگفاین رقم از

از پرداخت هزینه های خود باید این نکته را در نظر داشته باشند که در حین تحصیل از این روی ندارند، 

ن خارجی برای تکمیل دوره سه ر دانشجویاوذکمبا توجه به مبالغ . به صورت شخصی محروم می باشند

 .دارندنیاز RM 90000 تا 60000آموزش کار شناسی بهساله 

 هزینه های اقامتی 

 مجتمع های خصوصی هزینه اسکان در
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  250 تا 200برای هر نفر / با هم اتاقی ) متوسط(یک اتاقه خانه  •

  150رای هر دانشجو ب) کوچک(یک اتاقه خانه  •

  350 تا 200هر دانشجو ای بر ) بزرگ(یک اتاقه خانه  •

  خانه های دانشجویی هزینه اسکان در

  250 تا 200 هیک نفرخانه  •

 500 تا 300دونفره خانه  •

 750سه نفره خانه  •

  800چهار نفره خانه  •

 آپارتمانهای مبله هزینه اسکان در

 700 تا 600 برق وآب هدونفر •

 1000 تا 800چهارنفره شامل برق وآب  •

 

  عالی ی آموزشی تحصیلاهزینه ه

 : شرح ذیل می باشدبرای هرسال به های مالزی هزینه های تحصیل در دانشگاه         

  رينگينت مالزي ٣٢٥هزينه هر واحد درسي = براي رشته هاي مهندسي  .١

 رينگينت مالزي  ٢٨٨هزينه هر واحد درسي = براي رشته هاي غيرمهندسي  .٢

  رينگينت مالزي ٢٣٨واحد درسي هزينه هر = براي رشته هاي برنامه نويسي كامپيوتر  .٣

این . می باشدپرداخت قابل شهریه تحصیلی سال دوم به بعد به صورت اقساط گفتنی است که 

 .گردد توسط دانشگاه دریافت می اٌو نقدکامل شهریه سال اول بطور درحالی است که 
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 یانه  سال هزینه های جانبی

 نگینتری2000 حدود هزینه خوابگاه دانشجویی برای هر سال
 رینگینت 215 هزینه بیمه دانشجویی برای هر سال حدود

 رینگینت 4800 حدود هزینه تغذیه دانشجویی برای هر سال
 رینگینت 500  سال هزینه خرید کتاب و ملزومات موردنیاز در هر

 رینگینت50 مورد نیاز در هر سال  SMART CARDهزینه
 رینگینت 200  هزینه های متفرقه

 رینگینت 300 حدود و یکساله  RM 106هر ترم کتابخانه 
 

  و خارجی داخلی  عالیمراکز آموزشهزینه های تحصیلی 

 ) ساله3 آموزش برای( مالزی با کشورهای خارجی ی تحصیلی مراکز دانشگاهینرخ هزینه ها

 عنوان 
 

 دانشگاه موناش استرالیا 

  یمبالغ ثبت نام
 

34274 

 هزینه های زندگی 
 

28800 

 اشت بهد
 

657 

 ) هر بار پرداخت (  ویزا اخذهزینه 
 

716 

 یانههزینه کل سال
 

64445 

 تحصیلیسه سال کل  هزینه 
 

191903 

 

 3+ 0برنامه قالب  درمالزیهی مراکز دانشگا هزینه تحصیلینرخ 

 جمع کل  هزینه زندگی  شهریه تحصیلی کشور 
 RM 8000 RM 2100 RM 13000 مالزی 
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هزینه   و بوده مالزی بسیار فراوانکشور فرصتهای تحصیلی در توان نتیجه گرفت که به طور کلی می 

  .نازلتر استکشورها بطور فاحشی از سایر مناطق کارشناسی تحصیل در مقطع 

   هزینه های مقدماتی  

اقامت در (مشتمل بر) رینگیت500حداقل(زرو10اقامت موقت حداقل+ گیترین2700(هزینه مهاجرت

 . . . ) هزینه ایاب و ذهاب از فرودگاه به مالزی و دانشگاه و + نام اولیه دانشگاه ثبت + )هتل

  آموزش زبان  هزینه

 الزم است که در کالسهای زبان مورد پذیرش واقع نگردند،  در آزمون ورودی زبان انچنانچه داوطلب

حضور در  آزمون ، طی دورهنموده و پس از رکت شمقدماتی، متوسطه و پیشرفته   سطح3دانشگاه در 

شود پذیرفته  حال چنانچه داوطلب در آزمون ورودی یابندکالسهای دانشگاه راه یافته و پس از پذیرش به 

پردازد می رینگیت  9000رینگینت  و در مجموع  3000برای هرترم حدودپرداخته ودرعوض رافوق هزینه 

  ) ماه است 6مدت دوره حدود (
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 بودجه آموزشی

  بر مبنای میلیون رینگت)1991-2000طی سال های(اص یافته به منظور توسعه آموزش و پرورشهای اختص بودجه

 
 برنامه

MP 6 
برنامه ششم توسعه طی سال 

  1995 تا1991از های 

MP 7 
برنامه هفتم توسعه طی سال 

 2000 تا 1996های 
 آموزش پیش دبستانی

 مهدهای کودک
 آموزش ابتدایی

 متوسطهآموزش 
  نیمه دولتیمدارس دولتی و

 مدارس عالی علوم
 ای  حرفهومدارس فنی 
 عالیآموزش 
 معلمان آموزش 

 های پشتیبانی آموزشی دیگر برنامه
 ار آموزیبرنامه های ک
 

8/7409 
8/61 
7/1184 
7/2050 
0/1603 

7/28 
0/419 

31393 
1/108 
2/793 
4/615 

 

2/8437 
4/107 
0/1396 
9/2447 
9/1781 

0/367 
0/299 
8/2961 
8/458 
3/1065 
6/1661 

 

  2000 تا1996طی سال های طرح هفتم مالزی : منبع 

مـازاد  هـای   جدیـد و کـالس  جهت احداث مدارس  درصد 6/45 ، از کل سهم بخش آموزش در برنامه هفتم       

دانشـگاهی اختصـاص     گسـترش ظرفیـت آمـوزش     در جهت    درصد   1/35برای سطوح ابتدایی و متوسطه و       

خوابگاه تأمین امکانات     مسکن معلمین و      ،تهیه امکانات آموزشی  نیز صرف   بودجه  ه  دسهم باقی مان  . یابد  می

ها،   های آموزش مهارت    برنامهیافته به   در بودجه اختصاصی    . گردد  دانش آموزان ابتدایی و متوسطه صرف می      

ای و  ارتقاء و گسترش مراکـز      های جدید آموزش حرفه     سیس انستیتو أ ت ه ب ) درصد 78( بیلیون رینگیت    3/1

 در راستای خط مشـی      )دو برابر برنامه قبلی   (ای    اختصاص سهم آموزش حرفه   . یابد وداختصاص داده می  موج

 یهـای مهـارت     در سـطح پیشـرفته در زمینـه       بـه ویـژه     افزایش بازده نیروی کار ماهر      در جهت   آموزش ملی   

 ذیل مشـهود   ار   در نمود  1999تا  1994روند رو به افزایش اعتبارات آموزش ابتدایی و متوسطه از سال            .است
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هـای توسـعه بخـش آمـوزش ابتـدائی و متوسـطه               افزایش همه جانبه هزینه   ذکور،  جدول م مشاهده  با. است

هـای    متوسطه بـر فعالیـت      آموزش ابتدایی و   یها  توسعه فیزیکی پروژه  آشکار شده و مشخص می گردد که        

هـا متمرکـز بـوده        دانشـگاه ها و مسکن معلمین و        ها، آموزش معلمین و پلی تکنیک       جدید مدارس، خوابگاه  

 ها وجود داشته تا استاندارد کیفی آموزش و انتقال یادگیری           ای یر بهبود کیفیت این پروژه       تاکید ویژه . است

 ..افزایش یابد

 

  بر مبنای میلیون رینگت1999 تا 1994 طی سال های  توسعه آموزشی  های مصروفه در جهت  هزینهنرخ 
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