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 آموزش عالی مالزی: تحوالت و چشم اندازها

 91فصلنامه نامه آموزش عالی ،شماره 

 1غالمرضا ذاکرصالحی

 چکیده:

مرحله تأسیس مؤسسات اولیه را پشت سر گذاشت و پس از آن تا کنوون هاوار  7591آموزش عالی مالزی قبل از استقالل این کشور در  

 مرحله تحول و توسعه را تجربه کرده است.

ف از نوشتار حاضر ترسیم تحوالت آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از رقبای جدی ایران در آسویا در دو بععود کی وی و کماوی اسوت. هد  

 های دیگر بررسی آماری است. اسنادی و در بخش روش تحقیق در بخش تحوالت کی ی مطالعه

-در این بخش به دستاوردهای مامی بویژه در توسعه ظرفیت 0202و  0272دهد مالزی با تدوین دو برنامۀ موسوم به ها نشان مییافته  

 های دسترسی و ایجاد فرصتاای برابر نائل شده است. 

گیری به توسعه حو هشمبخش مدیریت آموزش عالی خصوصی به ن این کشور با پیش بینی ساختاری مستقل در وزارت علوم تحت عنوان  

رجی رو آورده است. پنج سیاست کالن آموزش عوالی موالزی عبارتنود ازف افوزایش اسوتقالل دانشگاهاای خصوصی و جذب دانشجویان خا

 دانشگاهی، ارتقای کی یت، جاش در جذب دانشجویان خارجی، نوسازی تربیت معلم و تغییر ساختار پذیرش دانشجو.

هایی ها و هالشتیم. هر هند این تحول آسیبها و رشد هشمگیر هسها شاهد توسعه ظرفیتهای کمای نیز در اکثر زمینهدر بخش مؤل ه  

 را هون عدم تعادل در نسبت استاد به دانشجو و مقوله تضمین کی یت به همراه داشته است.

 واژگان کلیدی فآموزش عالی ،سیاست آموزش عالی ،ساختار ،هشم انداز ،شاخصاای کمی وکی ی ،مالزی

 

 مقدمه:

اطالق می شودکه و آگاهی   آموزش عالی به مشاهدات منظم و توام با دانش، بینش ها و موسساتمقوله پایش و نظارت دانشگاه

و ها و حقایق ها، ایدهها، مشاهدات، هک لیستاز ابزارهایی کمی وکی ی هون گزارش پردازد.دراین مطالعاتها میبه ثبت پدیده

-ه و اقدام به اصالح امور میی بازخوردها پرداختآور. به عالوه از طریق این ابزارها به جمعآمارها باره برداری می شود.

ای و وسیعی از دروندادها، فرایندها، بروندادها، بروندادهای واسطه است و طیف گسترده موضوعی این مطالعاتدامنه ،.دنکن

 (Monitoring)آید. به عبارتی پایش مند فراهم میپیامدهای دانشگاهی مورد کنکاش قرار گرفته و زمینه اعتبارسنجی نظام

در مطالعه حاضر با هدف اشراف اطالعاتی بر وضعیت آموزش عالی کشورهای آسیایی باشد. دارای دو جنبه کمای و کی ی می

در مورد یک کشور آسیایی پایش شده است تا الگویی برای  شاخص های متعدد، این دو جنبۀ کمی و کی ی در مؤل ه ها و

 در عمل ارائه شود.بررسی وضعیت آموزش عالی سایر کشورها 

                                                           

 grsalehi1@yahoo.com –. عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  1



 2 

تا قبل  نظام آموزش عالی مالزی درپنج دهه گذشته فراز ونشیباای زیادی را تجربه کرده است.آموزش عالی این کشور

ن آشد. دلیل می گسترش و جایگاه هندانی نداشته است و به هند دانشکده منحصر  9191از استقالل آن در سال 

سوادی و فقدان صنعت و نظام اداری مدرن در این دوره است. اما پس از محدود بودن شارنشینی، بافت روستایی، بی 

س سیبه تدریج شاهد تأ 9199 سالل و سپس دراستقالل از بریتانیا و تصویب قانون آموزش در نخستین سال استقال

 .دانشگاهاای متعدد از طریق توسعۀ دانشکده های مستقل  و ایجاد فرصت های برابر آموزشی هستیم

ای کالن آموزش عالی این کشور است و تالش دارد در تحوالت و هشم اندازها و سیاست ه اله حاضر بررسیهدف مق

 ی و کی ی این تحوالت را بازنمایی کند.دو بخش مؤل ه های کما

 

 روش تحقیق:

ناد و از طریق مراجعه به کتب، اساست وکتابخانه ای  در بخش اول)ترسیم مول ه های کی ی(روش تدوین مقاله حاضر

است. برای تایه برخی اسناد معتبر به وزارت علوم مالزی شات و موجود پیرامون موضوع به انجام رسیده مدارک و گزار

مقاله از روش تحلیل آماری برای بررسی مؤل ه ها و شاخص  اجعه شد. همچنین در بخش دوممستقر در سایبرجایا مر

 های کمای است اده شده است.

 

 :موردمطالعه کشور های کلیویژگی

آید. این کشور در کیلومتر مربع، شصت و پنجمین کشور جاان به شمار می 851.193کشور مالزی با وسعت 

های آن اندونزی و وبی قرار دارد. از دیگر همسایهننیمکره شمالی، در جنوب شرقی قاره آسیا و در کنار دریای هین ج

 تایلند هستند. 

نژاد مردم این کشور حدود این کشور جامعه ای هند فرهنگی است.  ن ر است. میلیون  53جمعیت مالزی بالغ بر 

 %9هندو،  %1بودایی،  %91از مردم مسلمان،  %98هندی است. از نظر دینی  %96هینی و  %86ماالیایی،  96%

 است.اند. زبان رسمی مالزی ماالیایی و خط رایج این کشور عربی و انگلیسی مسیحی و بقیه پیرو سایر ادیان

ترین میالدی از کشور انگلستان مستقل شد و در همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. از مام 9191مالزی در 

قلع جاان  %59نرم افزار و لوازم الکترونیک است. مالزی   ،کود شیمیایی ،، هوبصنایع این کشور فلزکاری، الستیک

 56/8( است که هر سن 966است. واحد پول آن رینگیت )ل کند. از دیگر صادرات آن ن ت و روغن نخرا تولید می

 میالدی( امریکاست. 5696رینگیت تقریبًا معادل یک دالر )

ها میالدی، ژاپنی 9199میالدی مالزی را تصرف کردند. ولی در  9199با شروع جنگ جاانی دوم،؛ قوای ژاپن در 

( شدند. به دنبال آن، قوای انگلیس با سربازان هندی های ماالیاییهای کمونیست )متشکل از هینیتسلیم پارتیزان

میالدی، مالزی مستقل شد و به عضویت جامعه کشورهای  9191مجددًا این شبه جزیره را اشغال کردند. باالخره در 
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، 5المعارف آموزش عالی، ج رههمچنینفدای  www.wikipedia.org)المنافع و سازمان ملل درآمد. مشترک

9999) 

که بزرگترین مجموعه را تشکیل  هاییمالزی یک جامعه هند نژادی، هند فرهنگی و هند زبانی است. ماالیایی  

دهند تشکیل می را ای ا نموده و گروهی را ها از لحاظ سیاسی نقش غالبیاییباشند ماالدهند، همگی مسلمان میمی

 است. « باهاسا ماالیو» ماالیایی شوند. زبان بومی آناامی پوترا نامیده که بومی

خطی بر اساس زبان عربی است. با  شد که یک الگوینوشته می "جاوی"ه، زبان ماالیایی عمدتاً به خط در گذشت  

عنوان یک الگوی غالب نگارشی هیره شد. این بیشتر در اثر ن وذ نظام  گذشت زمان، ترکیب التین بر الگوی جاوی به

 .است بی آموزش دادهنگارش التین را به جای عر فراگیران، استعماری بوده که به  آموزشی

 

 مالزی آموزش عالی تاریخچه

 م.یپردازیبه بعد م 9191از سال  یدولت یهادانشگاه یهایژگین ویبه مامتر ن بخشیدر ا  

 (7591عصر قبل از استقالل )قبل از  -الف

 یعالآموزش یهاس مؤسسهیتأس – 7 همرحل

وجود  یکپارهگی مالزیدر  یآموزش رسم یسازفراهما، در یتانیبر هر سلطیمستقل شدن از زو  9191قبل از سال 

 یبرا یآناا بوجود آوردن کارکنان ید و هدف اصلرکین مییا تعیتانیبر یهااستیرا س یعالط آموزشینداشت. شرا

س یسلطان ادر یآموزش هس شد، همچون دانشکدیبعدًا تأس یلعاآموزش ها بود. هند مؤسسیماال یدمات مدنخ

(SITC)  الت یدر ا 9169ل )تأسیس در سال ینگ ادوارد ویک یپزشک ه(؛  دانشکد9155سال)تأسیس در

(؛ 9199)تأسیس در سال  یالت سنگاپور( دانشکده فنیدر ا9153رافلز )تأسیس در سال  هسنگاپور(؛ دانشکد

( شکل گرفت. 9159)تأسیس در سال  یکشاورز هشرفت مدرسیپ هجیدر نت 9199در سال نیز  یکشاورز هدانشکد

ا را در سنگاپور به یشدند و دانشگاه ماال یکیبا هم  9191رافلز درسال  هل و دانشکدینگ ادوارد ویل یپزشک هانشکدد

 وجود آوردند.

 یاست آموزش ملیس یگذارهیپا – 2 همرحل

را  یاستیکردند تا س یاندازآن را راه یاژهیئت ویجه هیب شد. درنتیمیالدی تصو 9195در سال  یقانون آموزش

ا که یگر ماالید یها و نژادهاها، و فرهنگن حال زبانیکنند و در ع یل به زبان ملیا را تبدیکنند که زبان ماال یاحطر

بود که  9199ئت آموزش در سال یاز گزارش ه یبخشئت، ین هیشنااد ایح ظ کنند. پ در منطقه ساکن بودند را

است یمیالدی شد که س 9191سال  یقانون آموزش یبناشناادات مین پیگ تند. ایمعموالً به آن گزارش رازاک م

 کرد. یگذارهیرا پا این کشور آموزش

http://www.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 آموزش افراد( –)عصر بعد از استقالل  7591-7595 -ب

 7591 یقانون آموزش

قانون  جه،یکرد. در نت ینظام آموزش مل یگذارهیس، شروع به پاید، دولت تازه تأسیبه استقالل رس یکه مالز یزمان

ن قانون یمیالدی بود(. ا 9195 یقانون آموزش هب شد )که شکل اصالح شدیمیالدی تصو 9191در سال  آموزش

-شکل یاز گزارش رازاک درآمد که مبنا یشان به صورت بخشیشناادهایئت ویژه بود و پیدر ه یبحث و بررس هجینت

 داد.یل مین قانون را تشکیا یریگ

 یآموزش یهاپرداخت تا بتواند فرصت ییهاراه یس به بررسیت تازه تأسمیالدی، دول 9191بعد از استقالل در سال 

 ییدر مناطق روستا ی، مدارسیسوادین بردن بیاز ب یبرا یکشور فراهم کند. به عنوان راهکار یرا برا یشتریب

 افت.یش ین کار دستیابی تمام نژادها به آموزش افزایس کردند و با ایتأس

 7597 یقانون آموزش

، گزارش رحمان ین بررسیا هجیکرد که نت یمیالدی بررس 9196در سال  یئت بازنگریک هیزاک را گزارش را

ب کرده بود. یکرد که گزارش رازاک آن را تصوید مییرا تأ یاست آموزشین گزارش کامل بودن سیب بود. ایطب

 .میالدی شد 9199سال   یقانون آموزش یل به عناصر اصلین دو گزارش، تبدیشناادات ایپ

  ین دانشگاه مالزیاول

رافالز  هل و دانشکدیکنگ ادوارد و یپزشک هادغام دو دانشکد هجیا در سنگاپور در نتی، دانشگاه ماال9191درسال 

 س شد.یتأس

س شدند که یع متقاضی تأسین دانشگاه به منظور مقابله با رشد سریا همیالدی، دو بخش جداگان9191در سال    

ل ین دو منطقه تمایا مردانمیالدی، دولت9196در کواالالمپور قرار داشت. در سال  یگریو داز آناا در سنگاپور  یکی

ن یمیالدی تصوب شد و اول 9199ن قانون در سال ینشان دادند. ا یک دانشگاه ملیل آناا به یبر تبد یخود را مبن

 س گردید.یتأس 9195ه یا در ژانویدانشگاه ماال یعنی، یدانشگاه مالز

 آموزش( ی)عصر بازساز 7517-7515 -ج

 یبرا جدید یاقتصاد – یاست اجتماعی(، س9116تا  9116د بود )یجد یاست اقتصادین دوره، دوران شروع سیا

ن بردن فقر و یاز ب یعنی فمام توجه داشت هاست به دو نکتین سیاجرا شد. ا یشرفت و وحدت ملیبه پ یابیدست

در  ینژاد یجاد هماهنگیا یش برایهار برنامهییق مجدد و تغیطبق تیاز طر ینظام آموزش .یمالز هجامع یبازساز

که در  یاستین دوره، سیاست پاسخ داد. در طول این سیبه ا یاقتصاد یهاین بردن نابرابرین از بیجامعه و همچن

است یود. سب یان نژاد و عملکرد اقتصادیم هن بردن رابطی، از بیجامعه مالز یشد، بازسازیاعمال م یعالمورد آموزش 



 5 

ن نژادها، همچون نظم یان ایدر م یاقتصاد یرا به منظور برابرساز ینیسنگ یامداخله یهاد برنامهیجد یاقتصاد

 ها، اجرا کرد.ورود به دانشگاه ینژاد( برا ی)برمبنا یبندهیساممبتنی بر 

 

 (یکردن آموزش عال یمل –)عصر اصالح آموزش  7597-7595 -د

  یالمللنیباهاسا به عنوان زبان ب ییایش کاربرد زبان مالزیافزا یلت بران عصر، دویدر طول ا   

گرفته  9138باهاسا در سال  ییایبه زبان مالز یدرس یس واحدهایق تدریم از طرین تصمیرا آغاز کرد. ا یابرنامه

 شد.

 یکا را جات اعطایت متحده آمراالیو ایخود با دانشگاه اوها یهمکارماالیا  ن زمان بود که دانشگاه یبًا در همیتقر   

 ،یمل ین بود تا با است اده از راهکارهایبر ا یسعن، یبا دانشگاه خارج از کشور آغاز کرد. پس از ا MBAمدرک 

گر هم ید یمحل یهاجه، دانشگاهیبشناسند. در نت با اعتباربخشی و اقدامات دیگررا  یالمللنیب یاحرفه یهامجموعه

 انگرید علمی با یهمکار دیجد یآموزش یهادورهاز طریق خارج از کشور کردند تا  یهاانشگاهبا د یشروع به همکار

خارج  یهابا دانشگاه یمحل یعالمؤسسات آموزش ین عصر همکاریشرفت عمده در طول ایپن، یرا بوجود آورند. بنابرا

 باهاسا بود. ییایاز کشور و است اده از زبان مالز

رواج  ید کردند. برایشرفت تأکیق و پیکردند و برتحق یرا بررس یلیالت تکمیتحص یهاهم دوره یدولت یهادانشگاه   

ق وزارت یرا از طرها( تیق در اولویو تحق ی)نوآور IRPAهمچون  یقاتیتحق یهاها، دولت بودجهق در دانشگاهیتحق

 ن کار اختصاص داد.یبه انجام ا یعلوم و فناور

آموزش توسعه و  هنیدر زم ییگرایبه اجرا در آمد تا مل یئت بازنگریشناادات هیاز پ یعض، ب91قرن هشتم  هدر ده   

 ییایزبان مالز 9136کم شود. درسال  ییو روستا یان مناطق شاریم یهایابد و نابرابریش یافزا یآموزش یهافرصت

، دانشگاه 9139ه سال ینزدهم فورها شد. در شادر دانشگاه یدرس یتمام واحدها یم برایل به زبان تعلیباهاسا تبد

آموزش  یآن بر رو هژیس شد. تمرکز ویتأس یشمال غرب مالز هرشد منطق یبرا یابه عنوان واسطه یمالز یآتارا

 ت بود.یریمد

 MPSIک مؤسسه شد و بعد از آن یل به ی(، تبدMPSIت معلم کشور )یترب هن دانشکدیتریمی، قد9131در سال    

 یدرس یواحدها یشروع به معرف IPSIد، یت جدین وضعیدند. با اینامیم (IPSI) سیسلطان ادرپرگو روان  هرا مؤسس

-یم یرًا آن را به نام دانشگاه پوترا مالزی)که اخ ین مالزینیبا دانشگاه پرتا یسازتوأم هد کرد از جمله برنامیجد

دکان سلطان یامش به دانشگاه پندل شد و نیافت و به دانشگاه تبدی یترق 9111بعدها در سال  IPSIشناسند(. 

 افت.یر ییتغ (UPSI)س یادر

 هدر عرص ییگرایعصر مل ی، مالز9131تا  9116ساله  56جه گرفت که در طول دوران یتوان نتین میبنابرا   

 بوجود آمد. یعالآموزش هنیدر زم یاریبس یآموزش یهارا تجربه کرد، که در آن فرصت یعالآموزش
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 (ی)عصر اصالح آموزش عال 7557 -7555 -هـ 

وارد عصر اطالعات کرده  یرا در سطح جاان یآغاز شد تا مالز 9119ل سال یاز اوا 5656سال  یآموزش یهابرنامه  

ک نظام ید ین کشور باین مقصود، ایل به این یافته کند. برایک کشور توسعه یل به یآن را تبد 5656و تا سال 

ن کشور، ید ایل شدیپرورش دهد. در پاسخ به تما یکار درسطح جاان یروید که نناایبنا م یت جاانی یبا ک یآموزش

 یدر نظام آموزش یناادهایصورت گرفت و  یاسیرات سییر داد. اصالحات و تغیی، کانون توجه خود را تغینظام آموزش

به  یابیدست ید این کشور را برایل شدیبوجود آمد که تما یاست آموزشیدر س یرییتغ 9116 هجاد شد. در دهیا

در  یر بزرگییمنجر به تغ یاست آموزشیر در سیین تغیکرد. ایشتر میب 5656افته تا سال یتوسعه  یتیوضع

ت ی یک هشان باتر شود، درباریآموزش یر دادند تا راهکارهاییخود را دوباره تغ یزیرها برنامهها شد. دانشگاهدانشگاه

 یالمللنیب یهاد از طرف سازمانیقرار داده و به دنبال تأئ یف آموزشت را جزء مکمل اهدای یآموزش فکر کنند، ک

 باشند.

، به میزان 9116-9119 یلیافت و در سال تحصیش یج افزایبه تدر یدولت یهاان در دانشگاهیثبت نام دانشجو   

شجو دان 951398به  9119-9119 یلین رقم در سال تحصیها شدند که ان دانشگاهیدانشجو جذب ا 33883

 د. یرس

اصالحات  هنیدر زم یاریبس قوانینب یو تصو یدولت یهادانشگاه یسازیشاهد خصوص 9119در سال  یمالز   

 ها عبارتند ازفن قانونیا هبود. از جمل یخصوص یعالژه آموزشی، به ویعالدر نظام آموزش یاساس

 (9199 یقانون آموزش ینیگزیجا ی( )برا996)قانون  9119 یقانون آموزش -9

 (9119) یخصوص یعالقانون مؤسسات آموزش -5

 (9119) یآموزش عال هدربار یمل یقانون شورا   

را هماهنوگ  یشورفت آمووزش عوالین نمووده و پییرا تع ییهااستیدهد سمی امکان ی ملی به شورا  ن قانون یا

 نماید.

 (999)قانون  9119 یمل یزمون اعتباربخشقانون آ -8

و  یدولتو یعوالتوسوط آمووزش یت و کنتورل دانشوگاهیو یارها، کیکند که مع نیب شد تا تضمین قانون تصویا

 شود.یح ظ م یخصوص

 (831)قانون  9199تونکو عبدالرحمان  یگذارهیقانون مؤسسه سرما -9

در  یگوذارهیسورما هادار یتونکوو عبودالرحمان را بورا یگوذارهیسورما هس مؤسسویتأساجازه  بین قانون تصویا

 کرد.صادر  مؤسسات

 (86)قانون  9119وابسته به دانشگاه  یهاها و دانشکدهه( دانشگاهین )اصالحقانو -9

و  یق اسوتقالل موالیون طریوکنود و از ا یسوازیرا خصوص یدولت یهات دانشگاهیریب شد تا مدین قانون تصویا

 کنند. یزیربرنامه یمدیریت دانشگاه یبدهد تا بتوانند برا یدولت یهابه دانشگاه یشتریب ییاجرا
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 (5665)اصالح شده در سال  9111 یمل یعالآموزش یگذارهیئت سرمایانون هق -9

 انداز آناا سود بیشتری بدهد.پس یان وام و به حساباایتا به دانشجو این استن قانون یاهدف 

 (یشدن و نوآور ی)عصر جهان 2777-2777 -و

ن طرح مکمل طرح یغاز به کار کرد. اآ 5669 – 5696 یهاشرفت آموزش در سالین دوره با آغاز به کار طرح پیا

به  5656 یآموزش یهابرنامه یایل رؤیاست؛ و در تبد 8MP یمالزتوسعه  و طرح هشتم (OPP) یبندت شکلیوضع

 م است.یت سایواقع

 ه یم شد. وظیجداگانه تقس یعال، وزارت آموزش به دو قسمت وزارت آموزش و وزارت آموزش5669در مارس    

ر نظر یرا ز یدولت یهادانشگاهاز این تاریخ کشور است.  یعالبخش آموزش ییشرفت و شکوفای، پیلعاوزارت آموزش

 قرار دادند. یعال بخش آموزش

انجام شد؛ تا بتوانند تا سال  یمالز یهادانشگاه یگاه جاانیبابود جا یبرا یاریبس یهان دوره، تالشیدر طول ا   

و  یجاان درمورد مسائل دانشگاه مطرح یهاثبت نام کنند و با دانشگاه یالمللنیب یدانشجو 966666از  5696

س مراکز ارتقاء یگر شامل تأسید دیجد یهاطرح این هدف هم اکنون تحقق یافته است.کنند. یهمکار یقاتیتحق

 یمالز یج آموزش عالین ترویگر و همچنید یدر کشورها یدانشگاه مالز یهادر خارج از کشور، افتتاح شعبه یآموزش

 است. یغاتیتبل یهابرنامه یق اجرایاز نقاط جاان از طر یاریدر بس

این طرحاا  .افتیبابود  (R&D)ش بازده تحقیق و توسعه یق به منظور افزایتحق یهانهین هزین دوره تأمیدر ا   

جاد یا با هدف R&D هن پنج مرکز شناخته شدیهم هن .را هدف قرارداد R&D یتالشاا %9کردن حداقل  یتجارت

-ش تعداد نامین عصر شاهد افزایدر ا ی. مالزایجاد شد د شده باشندیتأئ یالمللنیکه از نظر ب یقاتیتحق یهادانشگاه

الت یان تحصیدانشجو یسینام نو 9119/9116 یهاها بود. در سالدر تمام دانشگاه یلیالت تکمیتحص یبرا یسینو

 . افزایش یافتن ر  91186 به تعدادن یا 5669/5666ن ر بود و در سال  9939 یلیتکم

 یو طرح مل 5656بعد از سال  یبرا یزیرهیپا یعنی، یعالک آموزشیطرح استراتژ یاندازشاهد راه 5661سال 

کند که یم یک را طراحیک ه ت حرکت استراتژین طرح استراتژی. ابود 5661 -5696 یعملکرد آموزش عال

خاص و منسجم و  یکردهاین طرح عملکرد رویدهند. ایرا نشان م 5656تا سال  یمل یشرفت آموزش عالیپ یمبنا

 (Education guide Malaysia,2008)کند.یف میرا توص 5696ن اهداف مورد نظر از اکنون تا سال یهمچن

 یافته های کیفی

 یمالز یعالساختار آموزش -7

در این ساختار یک اداره کل به  .شوده میمالحظ( 9) شکلساختار کلی و تشکیالت وزارت آموزش عالی مالزی در   

 مدیریت آموزش عالی این کشور اختصاص یافته است.
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مدیر کل آموزش عالی دارای دو معاون  است. معاون بخش آموزش عالی خصوصی و معاون بخش آموزش عالی 

تحصیلی و خدمات  عمومی. هم هنین این اداره دارای بخش های روابط صنعتی، توسعه و امور دانشجویی، تبلیغات

 مدیریت هم هنین یک مرکز اطالعات می باشد.

 

 یدولت یعالت آموزشیریبخش مد  -7-7

 ی، وزارت آموزش عال(JPT) یآموزش مل هاز دو بخش تحت نظارت ادار یکی، یدولت یعالت آموزشیریبخش مد   

ن یک و همچنیاستراتژ یهام طرحیظه و تنیتا یسروکار دارد و برا ین بخش صرفاً با امور دانشگاه دولتیاست. ا

 بوجود آمده است.  یدولت یهات دانشگاهیشرفت و موفقیپ یمرتبط، برا یهانقشه

 است یدر مالز یعالآموزش یت تمام مؤسسات دولتیشرفت و موفقین بخش نظارت بر پیهدف ا  

 وزارت آموزش عالی مالزی  : چارت7شکل       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش آموزش عالیساختار : 2شکل  

 

 

 

 عالیمدیر کل ادارة آموزش

عالی دولتی معاون مدیر کل آموزش

 بخش مدیریت

 دانشگاهی  توسعة مدیر

 

مدیر جذب دانشجویان 

 عالی دولتی آموزش

عالی دولتی مدیر آموزش

 (دایره کنترل)

 وزیـر
 دانشگاه عمومی 02

ی وابسته به دانشگاه خصوصی و دانشکده 33 

 دانشگاه

 های خصوصیدانشکده

منشی 

 دبیرکل مجلس

 معاون وزیر

تکنیک و مدیرکل پلی

 کالجهای عمومی 

 

 مدیرکل آموزش عالی
معاون دبیرکل  معاون دبیرکل )مدیریت(

 )توسعه(

 
معاون وزارتخانه 

 بخش توسعه
معاون مدیر کل بخش 

مدیریت آموزش عالی 

 عمومی

معاون مدیر کل 

بخش مدیریت 

 آموزش عالی

 خصوصی

مدیر بخش 

مدیریت 

ی توسعه

 دانشگاهی

مدیر بخش 

ثبت نام و 

 استاندارد

مدیر بخش نظارت 

بر آموزش عالی 

 عمومی

مدیر بخش 

اجرایی و 

 بازرسی

مدیر بخش 

مدیریت جذب 

دانشجویان جدید 

در آموزش عالی 

 عمومی

مدیر بخش نظارت 

بر آموزش عالی 

 خصوصی

مدیر بخش 

 یروابط صنعت

مدیر بخش توسعه 

 و امور دانشجویی

مدیر بخش 

 تبلیغات تحصیلی

مدیر بخش 

 خدمات مدیریت

مدیر مرکز 

 اطالعات

معاون 

وزارتخانه بخش 

مدیریت 

معاون وزارتخانه بخش  خدمات و

 مدیریت منابع انسانی

معاون وزارتخانه 

بخش فناوری 

 اطالعات

عاون وزارتخانه م

 بخش مالی

معاون 

وزارتخانه بخش 

 ورزشی

معاون 

وزارتخانه بخش 

 المللبین

معاون 

وزارتخانه بخش 

تحقیق و 

معاون  ریزیبرنامه

وزارتخانه بخش 

 بورسیه

مشاور حقوقی واحد 

 ی حقوقیمشاوره

رئیس، واحد بازرسی 

 داخلی

مدیر بخش متعارف 

 سازی سیاست

مدیر بخش تضمین 

 کیفیت

آژانس کیفیت 

 مالزی

صندوق 

ی ملی سرمایه

 آموزش عالی

ی تانکو مؤسسه

 عبدل رحمان

معاون مدیر 

کل بخش 

مدیریت و 

 پلی تکنیک

معاون مدیر کل 

بخش مدیریت 

دانشکدة 

 ارتباطات

مدیر واحد 

 اجرایی

مدیر واحد 

 اجرایی

مدیر بخش توسعة 

 دانشگاهی

مدیر بخش 

دانشگایتوسعه

 هی

مدیر بخش 

آزمون و 

 ارزیابی

مدیر بخش 

آزمون و  

 ابیارزی

مدیر بخش رفاه 

 دانشجویی

مدیر بخش 

جذب 

دانشجوی 

 جدید

مدیر بخش 

رفاه 

 دانشجویی

دستیار اصلی مدیر 

واحد جذب 

 دانشجو

مدیر بخش 

خدمات 

 مدیریت

مدیر بخش 

حرفه و 

 آموزش

مدیربخش 

ارزیابی و 

ی برنامة توسعه

 تحصیلی

مدیر بخش 

ی توسعه

 سیاست

تباطات مدیر ار

 صنعتی

مدیر بخش 

التحصیالفارغ

 ن

مدیر مرکز توسعه 

و تحقیقات 

 تکنیکپلی

مدیر محقق آموزش 

 عالی
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نقش و انجام  ی ایا یبرا یاز سه بخش اصل یمالز یعالوزارت آموزش یدولت یعالت آموزشیریبخش مد   

 ر استفین سه بخش به قرار زیل شده است.  ای ش تشکیوظا

 یدولت یکنترل آموزش عال هریدا 

 یدولت یعالان آموزشیت جذب دانشجویریمد 

 یدولت یعالآموزش یدانشگاه هت توسعیریمد 

 یخصوص یعالت آموزشیریبخش مد  -2-7

شده است، به عنوان بخش  یطراح یدر مالز یخصوص یعالارات بر آموزشین بخش که با داشتن اختیا   

-ت آموزشیریکند. بخش مدیرکل آن را اداره میشناخته شده و معاون مد یخصوص یعالت آموزشیریمد

ل یس شد. دلیتأس 9119کم اکتبر سال یدند که در ینامیم یزش خصوصآمو هرا قباًل ادار یخصوص یعال

 یت عالی ین آموزش با کیشتر بر تأمیتمرکز ب یخصوص یت آموزش عالیرین اداره به بخش مدیر نام اییتغ

ن کند که یکند تا تضمین بخش تالش میاست. ا (PHELs) یخصوص یآموزش عال یهاتوسط مؤسسه

کشور را برآورده  یانسان یروین یازهایتواند نیقابل رقابت است و م یمالز در یخصوص یعالبخش آموزش

است تا بتواند دعوت به  یخصوص یلیالت تکمیتحص ین راهکار براییو تع یزیرن بخش مسئول طرحیکند. ا

 گو باشد.د و کارآمد را پاسخیجد یهااز جمله داشتن نظام اطالعات و داده یرقابت جاان

و  (PHEls) یخصوص یعالآموزش یهاس مؤسسهیبه خاطر تأس یخصوص یعالآموزشت یریبخش مد   

 یهان بخش که براساس قانون مؤسسهیدهد. ایه میدیبه آناا تأئ ارائه شده در آناا، یدرس یواحدها

موسسات  یهاتیقدرت شد، اجرا و نظارت بر فعال ی( دارا999)قانون  9119 یخصوص یعالآموزش

 ر استفیتش به قرار زیمسئول هکند. حوزیم یرا رهبر صیآموزش عالی خصو

 یخصوص یعالمرتبط با آموزش یهااستیجاد سیو ا یبررس دوباره، یابیکردن، ارز یقانون 

 یخصوص یعالآموزش یهامرتبط با مؤسسه یپردازش تمام کاربردها (PHEL)  تحت نظارت قوانون

 آناامرتبط با 

 شود.یارها رفتار مین معینکه مطابق این ایو تضم یخصوص یعالآموزش یبرا ییارهاین معییتع 

 آمووزش یتحت نظوارت قوانون یعالآموزش یهات مؤسسهیرین مرتبط با مدیقوان ینظارت و اجرا-

 یخصوص یعال
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 موسسات آموزش عوالی خصوصوی  مربوط به  یمحاسبه دستمزدها هادار(PHELو ادار )حسواب  ه

 یآموزش خصوص هسپرد

 یبا مشتر یخصوص یآموزش عال هه و مذاکره کردن دربار، مشاورییراهنما 

 یخصوص یها و اطالعات مرتبط با آموزش عالداده یآورجمع هادار 

 یدرمالز یامور مربوط به آموزش عال یمنبع مراجعه بودن برا 

 دبیرخانه شوورایعالی انقوالب یخصوصو یشورفت آمووزش عوالیپ یرهایها و مسواسوتیس یطراح(

 (9839فرهنگی،

 

 های کالن آموزش عالییاستس -2

 افزایش استقالل دانشگاهی -7-2

المللی، اختیارات های اخیر مقرر شده است به منظور ارتقاء سطح کی ی و بابود جایگاه بیندر سال  

 ها ت ویض شود.بیشتری به دانشگاه

های دانشگاه اعالم کرد که به 5661داتوک نجیب تون رزاق معاون نخست وزیر مالزی در ابتدای سال   

 رتبهاین کشور خودمختاری بیشتری داده خواهد شد تا برای افزایش سطح کی ی خود و همچنین کسب 

برداری المللی اقدام کنند و از این اعطای استقالل تدریجی به صورت صحیح، کارآمد بارهباتر در سطح بین

 کنند.

های تحقیق و توسعه و ویژه در زمینهاکنون دولت مالزی در پی آن است که در ابعاد مختلف بهم  

ها بدهد. آنچه مسلم است اینکه تمام این اختیارات های آموزشی استقالل عمل بیشتری را به دانشگاهحیطه

 های مالزی اجرایی خواهد شد.پس از تصویب شورای عملکرد دانشگاه

 ارتقای کیفیت -2-2

فعلی و تمام مؤسسات  اایدانشگاهگاه دیگری به جز ندازی دانشاای برای راهدولت مالزی هیچ برنامه   

 ها به میزان کافی دانشگاه دارند. خصوصی آموزش عالی ندارد هرا که در حال حاضر تمام استان

های ها از نظر امکانات و سرمایهدر حال حاضر اولویت دولت مالزی باال بردن و توسعه جایگاه فعلی دانشگاه  

 فکری است.

بایست دارای مدرک ها میدرصد از اساتید دانشگاه 16نداردهای وزارت آموزش عالی مالزی، براساس استا  

 اند به این استاندارد دست یابند.ها نتوانستهدکترا باشند اما تاکنون همه دانشگاه

 های مالزی در آن اعالم کرد که اگر هه دردولت در واکنش به انتشار رنکینگ تایمز و جایگاه دانشگاه   

المللی پذیرفت و برای مورد این رنکینگ استثناء هم وجود دارد اما باید نتایج آن را به عنوان یک معیار بین

 ها در آن تالش کرد.بابود هر هه بیشتر رتبه دانشگاه
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دانشگاه ممتاز جاان قرار  966براساس آخرین نتایج منتشر در رنکینگ تایمز، پنج دانشگاه مالزی در بین   

دانشگاه نسبت به نتایج قبلی با ارتقاء جایگاه و یک دانشگاه با افت رتبه مواجه  9که از این میان گرفتند 

 شدند. 

های مالزی ملزم به این هستند که شرایط و معیارهای خود را تطبیق دهند و برای دستیابی تمام دانشگاه 

 ریزی کنند.مذکور برنامه فارستبه وضعیت مطلوب و حضور در 

 ش در جذب دانشجویان خارجیجه -3-2

اند. هر تر کردههای مالزی نیز خود را با این روند هماهنگتر شدن تحصیالت در جاان، دانشگاهالمللیبا بین

ها توان رقابتی خاصی را برای خود مایا ساخته و در نتیجه خود را در مرکز خاصی قرار یک از دانشگاه

ها متناسب با نیاز و گیرند. دروس و برنامهنیروی فعال بازار شکل میهای درسی هماهنگ با اند. برنامهداده

 در  هایی است کههای مالزی متوجه هالشآموزشی دانشگاه اند. سیستمانعطاف به تغییرات محیط جاانی

 .داردبر عاده که در آسیا دنیای نوین وجود دارد و همچنین نقشی 

یکی از سریعترین اقتصادهای رشد  است ملت مالزی توانستهاز طریق آن سکویی استوار است که  ،آموزش

ها معطوف به امر آموزش عالی شده تا این کشور به مرکز ریزی نماید. امروزه توجهیابنده شرق آسیا را پایه

گیری نماید. کشور آموزشی برتر منطقه تبدیل گردیده از آموزش به عنوان محصول صادراتی این کشور باره

معیتی جوان و پرشور برخوردار است که بالقوه ظرفیت باالیی برای کسب دانش و علوم دارند. مالزی از ج

های جدید موجب گشته تا این کشور بتواند در توسعه تکنولوژی توانایی جوانان مالزیایی در کسب تکنولوژی

( %18در جاان ) های باسوادیو علوم جاانی در قرن آینده پیشگام باشد. کشور مالزی از باالترین نرخ

برخوردار است که این درصد نشانگر اهمیت زیاد آموزش در این کشور است که بر کسب دانش و آموزش 

 ترین خصوصیات روح آسیایی است، معطوف گردیده است.که یکی از اساسی

 

 نوسازی تربیت معلم -4-2

یست و یکم اعالم کرد، به حکومت مالزی خطوط اصلی رشد ملی خود را برای قرن ب 9119وقتی در سال   

روشنی نشان داد که رشد ماارت نیروی انسانی با رشد ناادهای اجتماعی در هم تنیده خواهد شد و مالزی 

تبدیل خواهد کرد. این کار فقط با تربیت معلمان کارآمد  5656را به یک کشور توسعه یافته در سال 

های فردی گرایش دارد و باید با مالزی به رشد تواناییگردید. زیرا فلس ه آموزش و پرورش در پذیر میامکان

تربیت افرادی با شعور، با روحیه، متعادل و با تکیه بر اعتقادات راسخ مذهبی و امیدوار به خدا انجام گیرد. 

ی است که دارای دانش، صالحیت و کارآیی و نیز دارای اخالق استاندارد انمعلم پرورشها در راه این کوشش

 د.نپذیری و ظرفیت به دست آوردن سطح باالی مطلوبیت باشتو مسئولی
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شودف آموزش قبل از خدمت و آموزش در برای تربیت معلمان کارآمد، دو نوع آموزش در نظر گرفته می  

شودف دروس اصلی، حین خدمت. نوسازی نظام تربیت معلم از طریق ارائه سه گروه از دروس دنبال می

 (.9836ف 8سازی )فرهمندیان،دروس خود غنیای( و دروس عملی )مدرسه

 تغییر ساختار پذیرش دانشجو -9-2

اعالم کرد با اصالحات صورت گرفته، از این پس  5665در سال  مالزی وقت نخست وزیر« ماهاتیر محمد»

 ای که دولت مالزیها بر پایه شایستگی خواهد بود. تاکنون بر پایه سامیهراهیابی دانشجویان به دانشگاه

های دولتی کشور تأثیر فراوان داشت. تعیین کرده بود، هویت قومی و نژادی در پذیرش دانشجو به دانشگاه

بایست ماالیایی یابند میهای دولتی راه میدرصد از کسانی که به دانشگاه 99بر پایه این سامیه، هر سال 

میلیون ن ری این  53د از جمعیت درص 96ها ساکنان اصلی کشور مالزی هستند که حدود باشند. ماالیایی

 دهند. کشور را تشکیل می

های دبیرستان مورد در مالزی، متقاضیان تحصیالت دانشگاهی با معیار کارکرد تحصیلی در طول سال   

توانند وارد دانشگاه شوند. در این میان، تعیین گیرند و به ترتیب معدل کل دبیرستان، میارزیابی قرار می

ها سبب شده است که شمار فراوانی از آنان حتی با معدل پایین نزدیک دی برای ماالیاییدرص 99سامیه 

به مردودی نیز بتوانند به دانشگاه مورد عالقه خود راه یابند در صورتیکه هینی تباران با معدل باال نزدیک 

ها تبعیضی ناعادالنه اییمانند. این سامیه در نظر بسیاری از غیرماالیشاگرد ممتاز، پشت درهای دانشگاه می

بودن کوشش  که خود یک ماالیایی است اما از ناموفقپیشین نخست وزیر  رود. ماهاتیر محمدبه شمار می

از این پس، شرایط ورود به  معتقد استها نومید و افسرده نسل ماالیایی« بیدار کردن»ساله خود برای  56

ای تنظیم خواهد شد، که افراد تناا به دلیل نژاد و به گونه ها داشتن صالحیت علمی باال خواهد بوددانشگاه

 خود وارد دانشگاه نشوند.

ساالری واداشته ها شده و آنان را به مقاومت در برابر ساختار شایستهماالیایی نگرانی شدید موجب این امر  

به  اماماند قی میاست. به این دلیل، دولت مالزی تصریح کرده است که ساختار سامیه به جای خودش با

شود تا کوشش ها میساالری در گزینش دانشجو، سبب تقویت انگیزه در ماالیاییکارگیری ساختار شایسته

که اعمال ساختار  مسئولین دولت مالزی معتقدندبیشتری به خرج دهند و بیشتر درس بخوانند. 

معنی است که دانشجویان ماالیایی ها نیست، بلکه به این ساالری به معنی حذف سامیه ماالیاییشایسته

( مقرر 5661برای است اده از سامیه خود، باید تالش بیشتری بکنند. از این رو دولت مالزی به تازگی )

ها با دولت یک پیمان حقوقی امضا کنند و در آن متعاد داشته است که دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه

اگر دانشجویی در کسب دانش موفق نشود، از دانشگاه اخراج  شوند که خوب درس بخوانند. به این ترتیب

 خواهد شد و دولت از وی غرامت خواهد گرفت.

های برای پذیرش در دانشگاه )به جای سامیه بندی نژادی( هگونگی اجرای ساختار شایسته ساالری   

های این سیاست ای برای تدوین سرفصلمالزی، هنوز به درستی روشن نیست و دولت این کشور کمیته



 13 

ها، اصالحات الزم در قوانین موجود را به دولت پیشنااد خواهد تشکیل داده است. این کمیته پس از بررسی

ها کرد. پیشناادهای نخستین، پیرامون دو محور قرار دارند که یکی ارتقای تدریجی شرایط ورودی ماالیایی

ز شرایط الزم برای ورود همه دانشجویان به ای اها و دیگری ایجاد استانداردهای تازهبه دانشگاه

 هاست.دانشگاه

 

 چشم انداز وراهبردهای آینده آموزش عالی-3

که بیشتر محتوای آن 5696برنامه تدوین کرده است.برنامه افق  مالزی برای توسعه آموزش عالی خود دو

نامه در ه ت محور کلی که ابعادآن را در زیر توضیح می دهیم..این بر 5656تحقق یافته است وبرنامه 

تدوین شده که در هر محوراهداف معین واستراتژی های مشخصی برای نیل به آن تدوین و ارائه شده 

است.در ادامه برای هر محور یک برنامه اقدام پیش بینی شده که جات پرهیز از طوالنی شدن مطلب از 

 ((strategic plan beyond 2020  )برای مطالعه ت صیلی نگاه کنید بهف  .بیان آن خودداری کردیم

 محورهای این برنامه راهبردی عبارتند ازف

 گسترش دسترسی به آموزش عالی-9

 ارتقای کی یت تدریس و یادگیری-5

 افزایش تحقیق و نوآوری-8

 تقویت مؤسسات آموزش عالی-9

 تقویت و توسعه ی بین المللی شدن-9

 آموزش فرهنگ یادگیری مادام العمر-9

 لکرد وزارت آموزش عالیتقویت عم-1

 در پایان این برنامه راهبردی آمده استف

نظام آموزش عالی در مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر در معرض تغییرات سریع هستند. این تغییرات، 

بخصوص  زمانی رخ می دهد که این نظام آموزشی باید تقاضاهای جاانی برای دستیابی گسترده تر به 

بود کی یت آموزش و یادگیری و تنوع در ارائۀ خدمات را برآورده کند. این نظام آموزش سطح سوم، با

همچنین باید تغییراتی را در مکانیسم های بودجه و سرمایه گذاری در آموزش عالی ایجاد کند. پیشرفت 

برای فناوری اطالعات و ارتباطات، جابجایی دانشجویان را افزایش داده است و انتشار گسترده تر اطالعات 

مردم را آسان کرده است تا آناا بتوانند مقایسۀ جامعی از کارآمدی دوره های آموزشی خاص و کی یت 

موسسات آموزش عالی مختلف انجام دهند. نظام ارائۀ آموزش و یادگیری از شکل متداول ) آموزش تمام 



 14 

دگیری الکترونیکی، نظام وقت ( به گونه های مختل ی از قبیل آموزش از راه دور، یادگیری پاره وقت، یا

 پذیرش همگانی و غیره بسط یافته است. 

هدف این برنامۀ راهبردی ایجاد سرمایۀ انسانی از طریق نخبگان و تبدیل مالزی به یک کانون بین المللی با 

پایه گذاری مراکز  -9آموزش عالی برتر است.دستیابی به این هدف از طریق هاار مرحله امکان پذیر استف 

 -8(؛ 5699-5699تقویت و افزایش تغییر شکل آموزش عالی ) -5(؛ 5696 -5661عالی ) آموزش

(. برای اجرای این 5656پایداری آموزش عالی )تا بعد از سال  -9(؛ 5656-5699دستیابی به برتری )

جاد برنامۀ راهبردی، ه ت نکته در نظر گرفته شده است تا بتوان مشکالتی را که نظام آموزش عالی کشور ای

 -8بابود کی یت آموزش و یادگیری؛  -5گسترش دسترسی و افزایش برابری؛  -9می کند ، حل کردف 

تقویت و توسعۀ تالش در جات بین المللی  -9تقویت موسسات آموزش عالی؛  -9افزایش تحقیق و نوآوری؛ 

 تقویت عملکرد وزارت آموزش عالی. -1آموزش فرهنگ یادگیری مادام العمر؛  -9شدن؛ 

وفقیت این برنامۀ راهبردی آموزش عالی به شدت وابسته به نظام عملکرد و نظارت موثر است. نظارت در م

مراحل مختلف انجام می شود و اصالحات در همه ی مراحل اجرا صورت می گیرد. اول اینکه، این طرح باید 

مه های اجرایی که هدفشان بر مبنای پایه ای محکم برای دستیابی به اهداف مورد نظر باشد. از طریق برنا

رسیدن به برتری در آموزش عالی است، اصالحات صورت می گیرد و باعث قدرت بخشیدن به نظام آموزش 

 5656عالی می شود. اجرای موفقیت آمیز این برنامه ها منجر به پایداری آموزش عالی تا بعد از سال 

ام است بلکه برای تمام ساام داران در آموزش میشود. این برنامۀ راهبردی نه تناا برای سیاست گذاران م

عالی از جمله دانش جویان، والدین، و همچنین موسسات بین المللی و محلی که به طور مستقیم و غیر 

 مستقیم در آموزش عالی مالزی سایم هستند، مام است.

نظام آموزش عالی را به نظامی کامال  این برنامۀ راهبردی به مشکالت حال و آینده توجه میکند تا بتوان

د. یک نظام آموزشی می تواند سرمایه های انسانی را از طریق نخبگانی پرورش دهد که روت تبدیل کمت ا

قادر به بکارگیری دانش به صورت کنش گرایانه، خالقانه و مبتکرانه باشند. همزمان آناا قادر خواهند بود که 

 اده کنند تا در یک محیط جاانی پویا به طور موفقیت آمیزی عمل کنند. از ماارتاای فنی و مدیریتی است

ملت و جاان سایم است.  تاسیس دانشگاهاای ایپکس  ه،انسانی به طور کلی در رفاه جامعپیشرفت سرمایۀ 

سام عمده ای در پیشرفت دانش جاانی خواهد داشت. به طور خالصه، این برنامۀ راهبردی موجب رقابت 

یان موسسات آموزش عالی می شود و می تواند مالزی را به یک کانون بین المللی با آموزش بیشتر در م

 (P:158): strategic plan beyond 2020 عالی برتر تبدیل کند.

 تضمین کیفیت در آموزش عالی -4

 یلزت مای یقانون آژانس ک یبا اجرا (MQA) یت مالزی ید، آژانس کینااد جد ،5661کم نوامبر سال یدر 

 س شد.یتأس 5661سال 
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 یت وزارت آموزش عالی ین کیتضم هریو دا (LAN) یمل یئت اعتباربخشید که هیک نااد جدیس یتأس   

(QAD) ت ی ین کین نااد، مسئول تضمید شد. ایتأئ 5669کم دسامبر سال یست و یکند در بیرا ادغام م

 یت مالزی یجاد هاارهوب کیا MQA یاست. نقش اصل یو خصوص یهر دو بخش دولت یبرا یآموزش عال

(MQF) یارهایمع یبرا ین به عنوان مرجعیو همچن یت آموزش عالی ین کیتضم یبرا ییبه عنوان مبنا 

به  یت و اعتباربخشی ین کیبراعمال تضم یمسئول نظارت و سرکش  . MQAخواهد بود یمدارک مل

 است. یمل یعالآموزش

شناخته  یعالت آموزشی یک هن کنندیتضم هک مجموعینده، یآ یآموزش هنکه برنامیبا درنظر گرفتن ا   

 یم مرزهایترس یبرا MQAن عملکردها باشد، یق باترین عان از طریجلب اعتماد ذ یبرا یشده و عامل

 بوجود آمده است. یعالت آموزشی ین کید در تضمیجد

تاس یقانون لمباگا آکرد) 999براساس قانون  9111 یم 99در  یمل یئت اعتباربخشیا هی LAN)نکتهف 

 یدر مالز یخصوص یس شد که مسئول نظام آموزشیت تأسی یک هن کنندیئت تضمیک هینگارا( به عنوان 

 است.

ن یب کرد. نام اید را تصویجد یندگیک نمایس یئت دولت، تأسیه ،5669کم دسامبر یست و یدر ب   

ت ی یک هن کنندیتضم هری، داLANاست از  یبیاست که ترک (MQA) یت مالزی ی، آژانس کیندگینما

 یصنعت یهاو دانشکده یدولت یهات دانشکدهی یک هن کنندیکه تضم« موهه» هریو دا یدولت یهادانشگاه

زدهم ژوئن سال یس آن انجام شد. در سینوشیپ یهو تا MQA هحیال ه، مذاکره دربار5669است. در سال 

، به 5661سال  یب شد و در دوم و شانزدهم ژوالیئت دولت تصویآژانس کی یت توسط ه هحی، ال5661

 د.یب پارلمان رسیتصو

 مسئولیت این مام را برعاده دارد. (MQA)هم اکنون آژانس تضمین کی یت مالزی 

 های اصلی این آژانس عبارتند ازففعالیت

د ها، ناادهوا )برناموه رویکورهای اعتبارگذاری، صالحیتتضمین کی یت آموزش عالی توسطف برنامه -9

 ممیزی سازمانی، موضوعی، نظارت، هیأت علمی، سازمانی(

 قراردادن استانداردها و بازبینی  -5

 هاتکمیل کردن هارهوب -8

 بنیان گذاردن مراکز ارتباط -9

 ها )مرکز مدارک ملی(ثبت صالحیت -9

 ارزیابی تعادل -9

 دفباشهای بنگاه تضمین کی یت مالزی بعنوان بدنه تضمین کی یت به شرح ذیل میدستورالعمل
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بعنووان مرجوع مرکوزی بورای تعیوین صوالحیت در « های مالزیهارهوب تعیین صالحیت»اجرای -9

 کشور مالزی

توسعه استانداردها واعتبارات وتمام ابزارهای وابسته بعنووان مراجوع ملوی بورای اعطوای جووایز بوا -5-

 همکاری ساامداران 

 ها و مؤسسات آموزش عالیاطمینان از کی یت برنامه-8

 شوندهایی که برای قراردادن معیارها و استانداردها انجام میار بخشی دورهاعتب-9

 هاتسایل شناسایی و ارتباط صالحیت-9

 های مالزیحمایت از مرکز ثبت صالحیت-9

بعنوان مرجوع مرکوزی بورای تعیوین صوالحیت در « های مالزیهارهوب تعیین صالحیت»اجرای  -9

 کشور مالزی

ات وتمام ابزارهای وابسته بعنووان مراجوع ملوی بورای اعطوای جووایز بوا توسعه استانداردها واعتبار -5

 همکاری ساامداران 

 ها و مؤسسات آموزش عالیاطمینان از کی یت برنامه -8

 شوندهایی که برای قراردادن معیارها و استانداردها انجام میاعتبار بخشی دوره-96

 هاتسایل شناسایی و ارتباط صالحیت-99

 (Education guide Malaysia,2008,p:86)های مالزیز ثبت صالحیتحمایت از مرک-95

 تجاری سازی علوم-9

فناوری ونوآوری همچنین  تجاری سازی دستاوردهای علوم در مالزی  ازطریق اقدامات حمایتی وزارت علوم

 فعالیت شرکتاای کوهک ومتوسط نوآور صورت می گیرد     

  

 وزارت علوم، فناوری و نوآوری -الف

زارت علوم، فناوری و نوآوری یک وزارتخانۀ ماالیی است که مسئول تحقیق، ارتباط از راه دور و فناوری و

 اطالعات می باشد.

تأسیس شد و در  "تحقیق و فناوری"توسط دولت فدرال به عنوان وزارت  9118این  وزرارتخانه در سال 

. به دنبال ساماندهی مجدد MOSTE)به وزارت علوم، فناوری و محیط زیست تبدیل شد) 9119سال 

 ، این وزارتخانه یکبار دیگر تغییر یافت و به صورت فعلی در آمد.5669کابینه در سال 

هدف از ایجاد این وزارتخانه، افزایش رقابت در عرصه های علوم و فناوری از طریق تولید دانش و توسعۀ 

 پایدار است.  
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خدمات فنی به دولت و مردم  اناایی است که عاده دار ارائۀاین وزارتخانه مسئول کنترل و نظارت بر سازم

 اجمالی این سازمان ها می پردازد.به معرفی  9. جدول شماره هستند

 

 

 

 ف سازماناای وابسته به وزارت علوم، فناوری و نوآوری9جدول 

 توضیحات نقش سازمانها

از دور، دریافت از راه دور، اندازه گیری  مرکز دریافت از راه دور مالزی

( و GISسیستم اطالعاتی جغرافیایی )

 تحقیق

( در کواالالمپور و ایستگاه HQادارۀ مرکزی)

 دریافت زمینی در تمرلو، پاهانگ

افزایش آگاهی، شناخت، عالقه و درک علوم  مرکز ملی علوم

 و فناوری

 بوکیت کیارا، کواالالمپور

 ادارۀ مرکزی در پوتراجایا و اقیانوس شناسی توسعۀ علوم دریایی سازمان مدیریتی ملی اقیانوس شناسی

 ادارۀ مرکزی در پوتراجایا توسعۀ علوم فضایی و تحقیق سازمان ملی علوم فضایی

تجزیه و تحلیل شیمیایی، خدمات مشاوره  سازمان علوم شیمیایی مالزی

 ای و تحقیق/ ت حص

 ادارۀ مرکزی در پتالینگ جایا، سالنگور

بنگی، سالنگور. مالک راکتور هسته ای  سعۀ فناوری هسته ای و تحقیقتو سازمان هسته ای مالزی

TRIGA Mark II, 1 MW  از سال
9135 

خدمات ملی نظارت بر هواشناسی و اخطار  سازمان هواشناسی                                                                                                        

 ی طبیعیبالیا

ادارۀ مرکزی پیش بینی وضع هوا، پتالینگ، 

ایستگاه جمع آوری  899جایا، سالنگور. 

 اطالعات در سر تا سر کشور

 ادارۀ مرکزی در کیبر جایا استانداردهای ملی و هیئت اعتبار بخشی سازمان استانداردهای مالزی

کنترل و نظارت بر است اده از مواد  هیئت جواز بخشی انرژی اتمی

رادیواکتیو در صنایع. این هیئت همچنین 

 مسئول بررسی و اجرای قوانین ایمنی است.

 ادارۀ مرکزی در دنگکیل، سالنگور

 www.mosti.gov.myمنبعف

سازماناای یاد شده از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص وفعالیتاای مشترک تحقیق و توسعه ارتباط 

 اهاای معتبر دولتی دارند.خوبی با دانشگاهاای مالزی به ویژه دانشگ

 

 کوچک و متوسط یبنگاهها -ب
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 این کشوربرای ارتقای نقش این شرکتاادرتجاری سازی عبارتندازف یو کاربرد ییاجرا یبرنامه ها

 از؛یموردن یانسان یروهایت نیو ترب ینیآموزش کارآفر -

 هک و متوسط است.کو یدار بنگاهاایع و پایکه متضمن رشد سر ییربنایفراهم کردن امکانات ز -

 ؛یمال یتاایانجام حما -

ن بنگاهاوا یوب ایوکوهک و متوسط و ترغ ی( در بنگاهااD&R)ق و توسعه یتحق یواحدها یراه انداز -

 (9835:81)سازمان مدیریت صنعتی،ق و توسعه.یند تحقیاز فرا یبه است اده عمل

و  یکشور مالز یاجتماع - یکوهک و متوسط درنظام اقتصاد یار مام بنگاهاایباتوجه به نقش بس  

ت از یحما یبرا ین استراتژین نوع بنگاهاا معموالً با آناا رو به رو هستند، هندیکه ا یت به مشکالتیباعنا

دن به اهداف مشخص یرس ین شده است. برایو تدو ین واحدها و کمک به توسعه و گسترش آناا طراحیا

بتواند به اهداف  ین راهکارها، مالزیست تا با است اده از اده شده ایشیاند یی، راهکارهایشده در هر استراتژ

 ابد.یکوهک و متوسط دست  یت از بنگاهااینه حمایکالن خود در زم

مراکز آموزش عالی پیوند نزدیک وحسنه ای با این بنگاهاا دارند.این پیوند از دو طریق صورت گرفته است 

های تحقیق وتوسعه این بنگاهاا ودوم فانجام طرحاای  فنخست اشتغال پاره وقت ومشارکت استادان دربرنامه

 تحقیقاتی کوهک و یا پایان نامه های دانشجویان در این بنگاهاا بر اساس نیازهای آنان.

 استقالل دانشگاهی  -9

 توان به سه تیپ )گونه( تقسیم کردفاز نظر سطح  استقالل دانشگاهی و عمق آن دانشگاهاای مالزی را می  

اند اما از نظر علمی تا حدودی اسوتقالل تکنیکاای دولتیف وابسته به دولت، کالجاا و پلیدانشگاهاا -9

 عمل دارند.

دانشگاهاا و کالجاای خصوصیف از نظر اداری و مالی و علمی استقالل کامل دارند. اما نظارتاایی از  -5

های آموزشوی طریق اداره کل مربوطه در وزارت علوم بوویژه از نظور تضومین کی یوت و اسوتاندارد

 پذیرد.صورت می

کننود و از اسوتقالل شعبه دانشگاهاای خارجیف این شعبات زیر نظر دانشگاه اصلی و مادر کار موی -8

علمی خوبی برخوردارند. از آنجا که هزینه این دانشوگاهاا از طریوق درآمودهای حاصول از جوذب 

 دارند. شود، استقالل عمل خوبی از نظر اداری و ما لی دانشجویان تأمین می

 

 فعبارتند از استانداردهای استقالل دانشگاهی از نظر وزارت آموزش عالی

 استقالل علمیف -9
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باشد. با این حال مدیریت هر های علمی را دارا میمدیریت دانشگاه مسئولیت ناایی تمامی فعالیت  

 دانشکده یا مؤسسه نیز باید استقالل مشخصی در مسائل علمی داشته باشد.

 ای اولیهاستاندارده -5

مؤسسه باید استقالل مناسبی برای طراحی برنامه تحصیلی و آموزشی و تخصیص منابع الزم جات   

ها و های آموزشی دانشکدهاطمینان از حاصل شودن اهداف برنامه داشته باشد. در ضمن، استقالل باید دوره

اینه سازی منابع و اطمینان از دانشگاهاا و مؤسسات دیگر )که باید با مذاکره و مشاوره و همکاری جات ب

 کی یت باشد( را نیز پوشش دهد. 

 

 توسعه کی یت -8

بینانه، تحقیقات، مشارکت تمامی کارکنان علمی باید با تمرکز بر توسعه و اجرای برنامه مشخص و واقع  

 مسئولیت اجتماعی، رشد فردی و نظارت و سرپرستی علمی دانشجویان باشد. 

های شخصی در تعارضات مربوط به کارکنان علمی علی الخصوص در فعالیتمؤسسه باید یک خط مشی   

داشته باشد. منابع تحصیلی باید بر طبق نیازهای تحصیلی که شامل توسعه ساختار و کارکنان علمی است 

 باشد. 

 دانشگاهاای دولتی مالزی پشتیبانی خوبی از بابت مالیات دارند اما باید پاسخگوی دولت باشند. 

(Ministry of Higher Education, 2010) 

 یافته های کمی :

برای دسترسی به داده های آماری معتبرمستقیما به وزارت علوم مالزی مراجعه وسالنامه های آماری 

منتشرشده تایه واززبان ماالیی به فارسی برگردانده شد.دربرخی شاخصاا نیز به سایتاای معتبری 

کو وبرخی اسنادداخل کشورمانند گزارش طرح تحول نظام هون بانک جاانی وبخش آمارسایت یونس

ا ونسبتاا با است اده ازداده اعلم وفناوری)بخش آماری کشورهای رقیب(مراجعه شد.بعضی شاخص

در سه بخش ارائه می های خام وقدر مطلقاا توسط محقق محاسبه گردید.اکنون یافته های کمی را

 کنیمف

 یوضعیت وروندهای آموزشی ودانشجوی-الف

دردوازده مول ه  5696تا  5669وضعیت وروندهای آمورشی ودانشجویی این کشوررااز سال5درجدول

 مختلف مشاهده می کنید.
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 وضعیت و روندهای آموزشی و دانشجویی :2جدول
 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0223 0220 0222  ردیف

 232/322 332/322 322.222 222.222 020.022 032.022 022.222 022.222 022.020 022.022 پذیرش دانشجو  1

2 
دانشجویان 

 نام شدهثبت
202.222 230.222 222.222 222.222 222.223 222.232 

223.032 202.222 202/222/2 232/232/2 

 323/032 232/022 022.230 020.322 222.222 222.220 002.320 033.222 022.202 232.323 التحصیالنفارغ 3

4 

عداد دانشجو ت

در هر یکصد 

هزار ن ر 

 جمعیت

       

3022   

5 

نرخ ناخالص 

نام آموزش ثبت

 عالی
25 28 31 32 29 31 79/29 

   

6 

نسبت زنان 

دانشجو به کل 

 دانشجویان
54 55 57 55 56 55 

   22/22 

7 

های دوره

آموزشی اجرا 

 شده

 2.022 2.022 2.022 2.222 2.222 2.222 

   

8 

دوره های 

موزشی علوم آ

 انسانی و هنر

 222 222 222 222 222 202 

   

9 

تعداد 

دانشجویان 

های دانشگاه

 خصوصی

 022.222 322.322 300.222 323.222 303.222 322.222 

 322/222 202/222 

11 

تعداد 

دانشگاهاای 

 خصوصی

 22 22 22 22 20 22  

 21 

11 

تعداد مراکز 

آموزشی عالی 

خصوصی 

براساس نوع 

 مرکز

 232 232 222 222 222 202  

  

12 
دانشجویان 

 خارجی
      47928 71111 

 111111 

13 

سام بودجه 

آموزشی دولت 

از تولید ناخالص 

 داخلی

5/7 7/7 5/7 9/5 5/7 7/4   

  

- Malaysia Higher Education Statistics (2007)                                                        منوابعف                                      
   Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia (2008) 

- Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia (2010) 
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 نشان می دهد ف5داده های جدول  شماره 

رشد آرام و تودریجی  5669تا  5669از نظر پذیرش دانشجو در مقطع سالاای  آموزش عالی مالزی -

ای کوه در سوال این رشد حالت جاشی بخود گرفته است. بگونوه 5661تا  5669سالاای اما در 

هوای در سال ایم. البته این روند رشد جاشیرشد نسبت به سال قبل از آن مواجه %93با  5661

 بارشد مالیم وتدریجی مواجه ایم.5696تا5661ودرفاصله سالاایبعد متوقف  شده 

-و رشد جاشوی در سوال 5669نام شده روند رشد تدریجی تا سال از نوظر تعداد دانشجویان ثبت  -

تعداد دانشوجویان  5696ای که در سال قابل مشاهده است بگونه5696و 5663و  5661های 

ازاین جاش کمی موی یک میلیون ن ر رسیده است. فراترازن ر یعنی  9989989ثبت نام شده به 

 ه گذشته یادکرد.توان به توده ای شدن آموزش عالی مالزی درطی ده

باشود ایون ن ور موی 8531تعداد دانشجو در هر یکصد هزار ن ر جمعیت برابرآخرین آمارمنتشرشده  -

 ن ر است.  9919رقم برای ایران 

هوزار  581به بویش از  5669هزار ن ر در سال  981تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهاای مالزی از  -

 رصد را تجربه کرده است. د 96رسیده است و رشد حدود  5696ن ر در سال 

درصد افوزایش  89درصد به  59از  5669تا  5666نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی از سال  -

به بعد این روند کاهش یافته است. نکته جالب توجه این است کوه سوام  5669یافته اما از سال 

 ر است. های مورد بررسی از مردان بیشتزنان از نرخ ناخالص ثبت نام در همۀ سال

 5666نسبت زنان دانشجو به کل دانشجویان نیز در سوالاای  5های جدول همانگونه که براساس داده

درصد در نوسان بوده است. درصد فوارغ التحصویالن زن نیوز سوام    91 1/ تا 99بین 5696تا 

 .کندبرتر آنان را در آموزش عالی تأیید می

دهد سام گوروه علووم انسوانی و عالی مالزی نشان می های آموزشی ارائه شده در آموزشبررسی دوره -

های آموزشی در سایر گروهاا )علوم پایه و فنی و ماندسی و فنوی و هنر بیش از مجموع کل دوره

 ای( است.حرفه

های علوم انسوانی اسوت . هور هنود در سوالاای ها و  رشتهاین امر بیانگر توجه ویژۀ این کشور به دوره

-خووبی را نشوان موی وضعیتهای علوم پایه و فنی و ماندسی ی دورهرشد کما 5669و  5669

 دهد. 

ای کوه تعوداد تعداد دانشجویان دانشگاهاای خصوصی نیز رشد خوبی را تجربه کرده اسوت بگونوه  -

افزایش یافته است. بوه  5696ن ر در سال  999951به  5665ن ر در سال  966/519آنان از 

 56بوه  5665صوصی موالزی نیوزاز یوازده دانشوگاه در سوال همین ترتیب تعداد دانشگاهاای خ
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مرکز آموزش عوالی خصوصوی یوک  959ارتقا یافته است. برخورداری از  5696دانشگاه در سال 

 موقعیت ممتاز برای جذب دانشجو فراهم آورده است. 

ر براب9/9تناا در عرض یک سال  5663تا  5661تعداد دانشجویان خارجی در مالزی نیز از سال  -

، موالزی مبنوی بور دارا بوودن یکصود هوزار 5696هودف برناموۀ  هم اکنوون از سوییاست شده 

درصوداین دانشوجویان از کشوورهای  96دانشجوی خوارجی کوامالً تحقوق یافتوه اسوت. بویش از 

 اند. این جاش براساس یک برنامۀ جدی و مدوان حاصل شده است.خاورمیانه جذب شده

ها و افت و خیزهایی مواجه بووده تولید ناخالص داخلی با نوسان سام بودجه های آموزشی دولت از -

، شوش 5666باشد. ایون سوام در سوال های دولت میاست که احتماالً معلول تغییر در سیاست

درصد افزایش یافته است. سپس این رونود کواهش یافتوه و  1/1به  5665درصد بوده که تا سال 

درصد افوزایش  9/1مجدداً به  5669س در سال درصد رسیده است. سپ 1/9به  5669در سال 

-درصد رسیده است. این افت و خیزها نموی 1/9گیری به با کاهش هشم 5669یافته و در سال 

 های اقتصادی داشته باشد. تواند علتی  جز تغییرات سیاسی در سطح دولت و جابجایی اولویت

هوای آموزشوی دولوت ی در کل هزینوههای آموزش عالعلیرغم این در بیست سال گذشته سام هزینه 

رسویده  5669درصد در سوال  89به  9119درصد در سال  56خوبی داشته است و از  افزایش

 است

 

 وضعیت وروندهای کادر آموزشی-ب

با اتکا به داده های آماری روند رو به رشد کادرآموزش دانشگاهاای موالزی را بازنموایی  8جدول شماره

 می کند.

 

 روندهای کادر آموزشیوضعیت و  :3جدول
 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0223 0220 0222  ردیف

کادر آموزشی  1

دانشگاهاای دولتی و 

خصوصی تمام وقت و 

 نیمه وقت

313346 343955 453176 473172 453246 463283 

 483881 67964 

کادر آموزشی زن  2

دانشگاهاای دولتی و 

خصوصی تمام وقت و 

 نیمه وقت 

133535 153217 213337 223111 213761 223632 

  32222 

کادر آموزشی با مدرک  3

دکتری تخصصی 

دانشگاهاای دولتی و 

 خصوصی

      

2222  22222 

 0222 2222 2222 2223 2332 2232 222 222 کادر آموزشی با مدرک  4
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دکتری تخصصی 

 دانشگاهاای خصوصی

تعداد کارکنان آموزشی  5

های در دانشگاه

 صیخصو

 22.320 22.222 22.222 23.232 22.222 22.222 

02.222 02203 

  www.stats.uis.unesco.org -2111 –منابعف سایت آماری یونسکو 

Malaysia Higher Education statistics (2007)-        
Perangkaan Pengjian Tinggi Malaysia (2008) 

Perangkaan Pengjian Tinggi Malaysia (2010) 

 نشان می دهند که ف 8داده های جدول شماره 

ن ر بوده اسوت کوه بوا  51199میالدی  5666برابر آمار یونسکو کادر آموزشی دانشگاهاا در سال  -

ایون رشودهرهند مطلووب رسیده اسوت.  5696ن ر در سال  91199یک روند رشد تدریجی به 

مارهای ت صیلی بعدی نشان می دهد جذب کادر آموزشی بادرجه دکتری در مقایسوه بوا است اما آ

 جاش کمی دانشجویان نامطلوب بوده است وبه افت کی یت دامن زده است.

شود. بوا ایون توضویح ، یک به نوزده محاسبه می5663کادر آموزشی به دانشجو در سال کل نسبت  -

مدرسی ندارند. بخش عموده ای از آناوا نیوز در دوره  که تمام کارکنان آموزشی یاد شده صالحیت

مدرسان با مودرک لیسوانس در های فنی و حرفه ای وکالجاای سطح پایین مشغول به کار هستند.

 نظام آموزش عالی مالزی بسیارند.

درصد است اما نسبت کادر آموزشی زن بوه کول  99علیرغم اینکه تعداد دانشجویان دختر در مالزی  -

 5669توا  5666درصد بوده است. این شکاف در سالاای  3/93، 5669در سال کادر آموزشی 

ایوون شوواخص رشوود 5696تووا  5669امووا در فاصووله سووالاای در همووین حوودود مشوواود اسووت. 

 بسیارخوبی کرده است.

ن ور  11648جمع کارکنان آموزشی با مدرک دکتری تخصصی در دانشگاهاای دولتی و خصوصی   -

اصولی تورین هوالش آینوده آمووزش عوالی موالزی را شوکل موی  و است کوه رقوم پوایینی اسوت

دهد.زیرابادرنظرنگرفتن مربیان فوق لیسانس وبوا احتسواب حودود یوک میلیوون وصدهزاردانشوجو 

 نسبت استادبه دانشجو یک به نودخواهدبود که با استاندارد یک به هیجده فاصله زیادی دارد.

 5696ن ور(  توا سوال 86899) 5669سوال  رشد خوب تعداد کارکنان آموزشی ازامادرعین حال  -

 است.  برابر 5/5وحدود  ن ر( قابل توجه 91199)

 5666در سوال (8)هوای جودول تعداد کارکنان آموزشی دانشوگاهاای خصوصوی کوه مطوابق داده -

ن وور افووزایش یافتووه و حوودود 51658بووه  5696ن وور بوووده اسووت. در سووال  99818موویالدی 

 درصد رشد را تجربه کرده است. 966

 

 وفناوری وضعیت وروند های تحقیقات-ج

http://www.stats.uis.unesco.org/
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 رادراین کشورنشان می دهد. وفناوری وضعیت وروندهای تحقیقات9جدول شماره 

 : وضعیت و روندهای تحقیقات و فناوری4 جدول

ردی

 ف
 

2222-

2222 
0220 022

3 
0222 0222 0222 

022
2 

022
2 

022
2 

022
2 

پرسنل  1

تحقیق و 

 توسعه

1212
7 

24937 __ 31983 __ 24588 

    

تعداد  2

محققان در 

یک میلیون 

 ن ر

022 734  917  729 

    

بودجه  3

تحقیق و 

توسعه 

براساس 

قدرت خرید 

 به هزاردالر

220220 
161538

4 
 

166134
7 

 
218513

9 

    

4 
سام 

تحقیقات از 

تولیدناخال

 ص داخلی

 22/2  61/1  63/1 
66/

. 

 

66/

. 

 

 

  

سام  5

صادرات 

فنآوری 

پیشرفته از 

های کاال

 صادر شده

   6/55 
6/

54 
8/53 52 

41 47 45 

تعداد  6

اختراعات به 

ثبت رسیده 

المللی بین

 مالزی

322 223 222 222 222  

 

 

322 

   

درخواست  7

 ثبت اختراع

 مقیم افراد

      

222 222 203
2 

203
3 

درخواست  8

 ثبت اختراع

غیر  افراد

 مقیم

      

222
0 

222
2 

222
3 

203
2 
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تعداد  9

 مقاالت

المللی بین

نمایه شده 

 ISI در

       

022
2 

 222
2 

 منابعف

  www.statistics.unesco.org -2111 –سایت آماری یونسکو 

 معاونت پژوهشی وزارت علوم (1388)گزارش طرح تحول علم و فنآوری

 وری، نشانگرهای علم وفنا2111سایت بانک جاانی 

 1389ای شیراز، سایت کتابخانۀ منطقه

 

 ف 9مطابق داده های جدول شماره 

 ن ور 59933به دوبرابور افوزایش یافتوه وبوه 5669تا 9113تعداد پرسنل تحقیق و توسعه از سال -

 رسیده است.

 است. برابررسیده 5.9به 5669تا  9113محققان در یک میلیون ن ر جمعیت در فاصله سال  تعداد-

/. درصد است.وضعیت مالزی در این شواخص از 996وهش از تولید ناخالص داخلی در مالزی سام پژ-

 .با ایران برابر استو  باالتر هندوستان،پاکستان

 درصد است واز این حیث 99سام صادرات دارای فناوری پیشرفته از کاالهای صادر شده حدود -

 درصد است. 3/9این سام برای ایران موقعیت مالزی بسیار برجسته است.

مورد بوده است.وضوعیت موالزی از  816میالدی  5661تعداد اختراعات بین المللی مالزی در سال  -

این نظر از ترکیه،ایران وپاکستان باتر است.هنانچه این مورد را به نسوبت جمعیوت لحواظ کنویم 

 وضعیت این کشور از هندوستان نیز باالتر است.

 ختراع بین المللی نیز وضعیت مالزی ممتاز است.از نظر پرونده های درخواست ثبت ا

داشوته اسوت.از نظور ایون مول وه  ISIمقاله بین المللی در نمایه  5369تعداد  5663مالزی در سال -

بوا   5696در سال  پاکستان عقب تر است. مالزی از عربستان باالتر واز ایران،مصر،ترکیه و وضعیت

ه رسیده و در عرض دو سال نزدیک به دوبرابور شوده مقال 9969جاشی بسیار خوب این تعداد به 

 است.

 

 جمع بندی:

مالزی طی سه هاار دهه گذشته به رشد صنعتی هشمگیری دست یافته است. مسئوالن این کشور دریافته 

اند سرمایه گذاری روی آموزش در جات دگرگونی و پیشرفت از اهمیت خاصی برخوردار است آناا مناطق 

ون صنعت و تولید شناسایی کرده و نظام آموزش عالی خود را به نحوی سازمان داده اند رشد مورد نظر را در

http://www.statistics.unesco.org/
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که ماارتاای  مورد نیاز خود را برای کارکرد مناسب آن نظام صنعتی فراهم سازد و پابه پای تحوالت 

و آناا رشدهای مشخص ه در تصادهای برنامه ریزی شده است کصنعتی به پیش رود. این وضعیت مشابه اق

 هدف گیری شده است. مورد نیاز 

 بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می دهد در دهه گذشته آموزش عالی مالزی یک دوره رشد جاش

بوده   این کشوردربخش آموزش عالیه های مدون برنامه ریزی شده را پشت سر گذاشته که محصول برنام

ن ر رسیده  9989989به  5696ر سال ن ر بوده که د 19913تعداد دانشجویان  9116در سال  است.

 درصد می باشد. 9566است. این به معنی رشدی بیش از 

 که هرکدام به دوره های معین تقسیم و از هدف گذاریاای کمی دقیق 5656و 5696برنامه هایی هون 

که تعداد مقرر شده بود  5696برای نمونه در برنامه تصویب و به اجرا گذاشته شده اند.  برخوردار بوده اند

دانشجویان خارجی به صد هزار ن ر برسد.این هدف هم اکنون تحقق یافته است .هون هدفی عینی وقابل 

به بعد  5661سال  آموزش عالی مالزی  به شاادت آمار و ارقامی که بیان شد ازهای پایش است..برنامه 

  آثار عملی خود را نشان داده است.

این   دالیل آن متعددند نخست اینکهمالزی تضمین کی یت است یکی از نقاط آسیب پذیر آموزش عالی 

دلیل دیگر کشور هنوز نتوانسته است به اصالح هرم هیأت علمی مطابق استانداردهای کی ی اقدام کند. 

سیب پذیری را وسعت بخشیده و به آجاش کمای در تعداد دانشجویان و مراکز دانشگاهی ابعاد این اینکه 

ه در درصد است ک 99ی ها از طریق سامیه سومین دلیل ورود ماالی .نموده است یک هالش اصلی تبدیل

قیاس با هینی تبارها از توان علمی اندکی برخوردارند. دلیل هاارم احساس عقب ماندگی دانشگاهاا در 

 رتبه بندی های بین المللی است.

مدیران آموزش عالی از  بیانگر این است که 5661( در سال (MQAتاسیس آژانس مستقل تضمین کی یت

بر کی یت آموزشاا غافل نبوده اند..این آژانس حتی برای استقالل دانشگاهاا  این عواملتاثیرات من ی 

 استاندارد و ضوابطی اعالم کرده است.

برنامه استراتژیک آموزش عالی  یکی از نقاط قوت آموزش عالی مالزی حرکت بر اساس برنامه مدون است.

امل وهمه جانبه است که حتی از مقوله تقویت عملکرد ستاد آموزش عالی،ارتقای مالزی یک بسته ک

تحقیقات ونوآوری،توسعه بین المللی شدن، ارتقای کی یت تدریس و یادگیری،تقویت موسسات آموزش عالی 

ای این نکته قوت این امید را ایجاد کرده است که آموزش عالی مالزی بتواند در دهه و....غ لت نکرده است.

 که خود نام آن را جاانی شدن ونوآوری نااده است بر هالشاا وکمبود های موجود فائق آید.

 

 درس هایی برای ایران

شمسی حرکت خود را  9898به معنی مدرن امروزی اش با تأسیس دانشگاه تاران در سال  ایرانی دانشگاه

 9889میالدی )معادل  9191سال  آغاز کرد. در کشور مالزی این فرآیند پس از استقالل این کشور در
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سال بعد از ایران شکل گرفت.  اما مالزی توانست در طول پنج دهه به سرعت فرآیندی  58شمسی( یعنی 

سال کامل شده است طی کند و امروز به عنوان یکی از کشورهای آسیایی  166را که در غرب در طول 

ته ای است. در حقیقت نظام آموزش عالی مالزی مطرح است که دارای نظام آموزش عالی نسبتاً توسعه یاف

حرکت توسعه خود را از نظر زمان فشرده کرده اما در همین مدت کوتاه بسیاری از اقدامات برنامه ای الزم 

 را تجربه کرده است. در این مورد توجه به تجارب مام این کشور در ابعاد زیر م ید و ضروری استف

اش کمی بی سابقه را در سالاای اخیر تجربه کرده اند. این جاش ایران و مالزی یک جهر دو کشور 

محصول عواملی هون فشار تقاضای اجتماعی و نیاز خانوارها همچنین ظاور صنعت آموزش عالی به عنوان 

ن آموزش عالی مالزی برای این تحول ظرفیت سازی و برنامه ریزی مدیرا مظاری از اقتصاد دانش است.

یه ها و برنامه های خود را ارتقا داده اند تا بتوانند فشار تقاضا را رو گر قابلیت انعطاف وکرده اند. از سوی دی

 ماار کنند.

بدین منظور دو اقدام در دستور کار قرار گرفته است نخست توسعه کالجاای عمومی و پلی تکنیک ها و دوم 

انشجویان در مراکز آموزشی کل د %96توسعه همه جانبه آموزش عالی خصوصی به گونه ای که هم اکنون 

خصوصی تحصیل می کنند. در ایران اقدام دوم صورت گرفته است اما اقدام نخست و توسعه دوره های 

 کاردانی در قالب کالجاا و پلی تکنیک ها می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

الت آموزش عالی مالزی توان از تحو یحرکت بر اساس برنامه دقیق و مدون از دیگر درس هایی است که م

دانشجویان و استادان از ایش تحرک بین المللی زمللی شدن و افلآموخت. همچنین پیگیری سیاست بین ا

استاد خارجی در دانشگاهاای مالزی  5666این کشور است به گونه ای که هم اکنون حدود  نقاط قوت

غول تحصیل اند و یکصد هزار  هشتاد هزار دانشجوی ماالیی در سایر کشورها مش تدریس می کنند.

دانشجوی خارجی در دانشگاهاای مالزی تحصیل می کنند. در کنار آن هندین دانشگاه انگلیسی و استرالیا 

در این کشور شعبه دارند و برنامه های همکاری مشترک در حوزه های تحقیق و توسعه فعال شده است. 

ه و محصول انعطاف، امری خود به خود نبودمللی شدن آموزش عالی مالزی لگستردگی و سرعت بین ا

 ن و قدرت برنامه ریزی است. ااراجماع سیاست گز

به ثبت اختراع توجه  ISIدر حوزه تولید علم و نوآوری است. در مالزی به جای تاکید بر مقاالت  آموزه دیگر

ایران اما تعداد مقاالت بیشتری شده است به گونه ای که تعداد اختراعات بین المللی این کشور هندین برابر 

یک هاارم آن است. بدین معنا که در مالزی روند تبدیل علم به ثروت با ساولت بیشتری طی می  شود. اما 

تعداد  5696در ایران ایده ها قبل از تجاری سازی منتشر می شوند. مالزی موفق شده است تا سال 

سال گذشته تناا  89حالیکه  ایران در طول اظاارنامه ثبت اختراع بین المللی داشته باشد در   9998

 (9816)عبد خدا و همکاران،  اختراع بین المللی را به ثبت رسانده است.  591

مول ه دیگری از تجربه  موفق این کشور به کارگیری دانشگاهاا و شرکت های کوهک و متوسط در تجاری 

اکنون سام کاالهای دارای فناوری پیشرفته سازی نتایج تحقیقات بویژه در حوزه فناوری اطالعات است. هم 
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درصد است که از میانگین اروپا و امریکا باالتر است.  این  99از کل کاالهای تولیدی صادراتی مالزی 

است. این  ITصادرات عمدتاً در حوزه نرم افزار و محصول پیوند و همکاری نزدیک دانشگاهاا با شرکت های 

 ITنیز تکرار شود زیرا در شرایط تحریم اقتصادی حوزه نرم افزار و تحقیقات تجربه موفق می تواند در ایران 

 می تواند همچنان فعال باشد.
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