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ترسددیم  ،هدددا  ز نوشددحار  ا ددر:  شکیددد 
 ت آموزش عالي مالز  هه عنو   يیدي  ز  تحواّل

در دو هُعد کیفدي و   ،رقبا  جد   ير   در آسیا
 ت تحدواّل روش تحقیق در هخد   . کمّي  ست

هدا  ديردر   و در هخد   ،ناد  س مطالعه ،کیفي
 . هررسي آمار   ست

مدالز  هدا تددويو دو    که دهد ها نشا  مييافحه
در  يو هخ  هده   0202و  0212هرنامة موسوم هه 

ها  دسحاوردها  مهمي هويژه در توسعه ظرفیت
ها  هر هدر نالدش شدده     دسحرسي و  يجاد فرصت

 .  ست
 يو کشور ها پی  هیني ساخحار  مسدحقش در  

علدوم تحددت عندو   هخدد  مددديريت   وز ر ت 
ریر  ، هه نحدو ششدم  آموزش عالي خصوصي

هدا  خصوصدي و جدذ      هه توسعه د نشدراه 
پددن  . د نشددجويا  خددارجي رو آورده  سددت 

: سیاست کال  آموزش عالي مالز  عبارتندد  ز 
 فز ي   سحقالل د نشدراهي،  رتقدا  کیفیدت،    
جه  در جذ  د نشجويا  خارجي، نوساز  

 . غییر ساخحار پذيرش د نشجوو ت معلّم،ترهیت 
-ها  کمّي نیز در  کثر زمینهدر هخ  مؤلفه 

هدا و رشدد ششدمریر    ها شاهد توسعه ظرفیت
-ها و شال  آسیب تحوّل،هر شند  يو  ؛هسحیم

هايي ر  شو  عدم تعادل در نسدبت  سدحاد هده    
د نشجو و مقوله تضمیو کیفیت هه همر ه د شحه 

 .  ست
 

Abstract: Malaysia higher education went 
through the stage of establishing the first 
institutions before 1957 when Malaysia gained 
its independence, and afterward, it has passed 
through four stages of development.  

The present study aims to illustrate both 
qualitative and quantitative aspects of higher 
education developments in Malaysia as one of 
Iran’s serious competitors in Asia. In the 
qualitative developments section, the research 
method is documentary study, and in other 
sections, the research method is statistical 
evaluation. 

The findings show that Malaysia has gained 
significant achievements especially in 
developing access capacities and creating 
equal opportunities through developing two 
programs named 2010 and 2020. 

This country, projecting an independent 
structure named “the Management Department 
of Private Higher Education” in the Ministry 
of Science, has a great tendency to develop 
private universities and attract foreign 
students. Five major policies regarding 
Malaysia higher education are increasing 
academic autonomy, quality promotion, and 
increase in attracting foreign students, 
reconstructing teacher training and 
restructuring student admissions. 

Concerning the quantitative components 
section, we distinguish an increase in 
capacities and considerable progress in most 
areas. However, this development was 
accompanied by some harms and challenges 
such as the inequality in the ratio of professors 
to students and quality assurance issues. 
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 نامة آموزش عالي
 

 مقدمه
منظم و  ها  هه مشاهده ،ا ت آموزش عاليمؤسّسها و  مقوله پاي  و نظار ت د نشراه

 يو  در. پرد زدها ميکه هه ثبت پديده شود مي و آگاهي  طالق هین ، م ها د ن أتو
ها و  يده، هاشک لیست، ها مشاهده، هاگز رش مانندکیفي  ي وکمّ مطالعا ت  ز  هز رها 
آور  ها هه جمع ز طريق  يو  هز ر ،هه عالوه ؛شود مي هرد ر   قايق و آمارها ههره

د منه مو وعي  يو مطالعا ت . کنندهازخوردها پرد خحه و  قد م هه  صالح  مور مي
    هروند دها  و سطه، هروند دها، فر يندها، گسحرده  ست و طیف وسیعي  ز دروند دها

مند فر هم و پیامدها  د نشراهي مورد کنیاش قر ر گرفحه و زمینه  عحبارسنجي نظام
ها  ،در مطالعه  ا ر.  ستد ر   دو جنبه کمّي و کیفي   ارتي پاي هه عب ؛آيدمي

ي  يو دو جنبة کمّ ،هدا  شر ا  طالعاتي هر و عیت آموزش عالي کشورها  آسیايي
در مورد يک کشور آسیايي پاي  شده  ست ، محعددها   و شاخصها  و کیفي در مؤلفه

 . در عمش  ر له شودتا  لرويي هر   هررسي و عیت آموزش عالي ساير کشورها 

ها  زياد  ر  تجرهه  نشیب پن  دهه گذشحه فر ز و نظام آموزش عالي مالز  در
میالد   1391آموزش عالي  يو کشور تا قبش  ز  سحقالل آ  در سال . کرده  ست

 ،دلیش آ . ه  ستشد مي گسحرش و جايراه شند ني ند شحه و هه شند د نشیده منحصر
سو د  و فقد   صنعت و نظام  د ر   هي، ت روسحاييهاف، محدود هود  شهرنشیني
 ما پس  ز  سحقالل  ز هريحانیا و تصويب قانو  آموزش در  ؛مدر  در  يو دوره  ست

حدري  شاهد تأسیس میالد  ه 1391سال  نخسحیو سال  سحقالل و سپس در
هر هر ها   و  يجاد فرصت مسحقشها   ها  محعدد  ز طريق توسعة د نشیده د نشراه

 . آموزشي هسحیم
کال  آموزش ها    ند زها و سیاست  ت و ششمتحوّالهررسي  ،هدا مقاله  ا ر

 يو  ،کمّي و کیفيها   در دو هخ  مؤلفهکه عالي  يو کشور  ست و تالش د رد 
 .  ت ر  هازنمايي کندتحوّال
 

 ر ش تحقیق
  ست و    هکحاهخان( کیفيها   همؤلفترسیم ) در هخ   ول روش تدويو مقاله  ا ر
مو وع هه  نجام  درهارةموجود   ها  سناد، مد رک و گز رش،  ز طريق مر جعه هه کحب

 سناد معحبر هه وز ر ت علوم مالز  مسحقر در   ز هر   تهیه هرخي. رسیده  ست
همچنیو در هخ  دوم مقاله  ز روش تحلیش آمار  هر   . سايبرجايا مر جعه شد

 . اده شده  ستکمّي  سحفها   و شاخصها  هررسي مؤلفه

                                                                                                                                      
1. Monitoring 
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 مطالعه کمور مورد های کلی  یژگی

شصت و پنجمیو کشور جها  هه شمار ، کیلومحر مرهع 903.197کشور مالز  ها وسعت 
در جنو  شرقي قاره آسیا و در کنار دريا  شیو ،  يو کشور در نیمیره شمالي. آيد مي
 . ها  آ   ندونز  و تايلند هسحند ديرر همسايه. وهي قر ر د ردنج

شند فرهنري     هجامع ، يو کشور. میلیو  نفر  ست 07معیت مالز  هالغ هر ج
 ز نظر . هند   ست% 12شیني و % 92، مااليايي% 92نژ د مردم  يو کشور  دود .  ست
  مسیحي و هقیه پیرو ساير  ديا % 9، هندو% 1، هود يي% 11،  ز مردم مسلما % 99ديني 
 . خط ر ي   يو کشور عرهي و  نرلیسي  ستزها  رسمي مالز  مااليايي و . دهسحن

میالد   ز کشور  نرلسحا  مسحقش شد و در هما  سال هه عضويت  1391مالز  در 
کود ، شو ، السحیک، تريو صنايع  يو کشور فلزکار   ز مهم. سازما  ملش درآمد

 ز  و کند قلع جها  ر  تولید مي% 09مالز  .  فز ر و لو زم  لیحرونیک  ست نرم، شیمیايي
 ست ( سو 122) و  د پول آ  رينریت. ديرر صادر  ت آ  نفت و روغو نخش  ست

 .  مريیاست( میالد  0212) رينریت تقريباً معادل يک دالر 02/9که هر 
. میالد  مالز  ر  تصرا کردند 1391قو   ژ پو در  ،ها شروع جنگ جهاني دوم

ها   محشیش  ز شیني) ونیستها  کم ها تسلیم پارتیز   ژ پني، میالد  1399ولي در 
قو    نرلیس ها سرهاز   هند  مجدد ً  يو شبه جزيره ، هه دنبال آ  و شدند( مااليايي

مالز  مسحقش شد و هه عضويت جامعه ، میالد  1391هاالخره در . ر   شغال کردند
فا لي،  سايت  ينحرنحي ويییپديا و)  لمنافع و سازما  ملش درآمد کشورها  مشحرک

1979 :1119). 
که  هايي مااليايي. شند فرهنري و شند زهاني  ست، يک جامعه شند نژ د  ،مالز  

 ز لحاظ  هسحند وهمري مسلما  ، دهند ر  تشییش مي در  يو کشور هزرگحريو مجموعه
پوتر  نامیده  دهند که هومي تشییش مي سیاسي نق  غالب ر   يفا نموده و گروهي ر 

 .  ست« هاهاسا مااليو» مااليايي زها  هومي آنها. شوند مي

 شد که يک  لرو  نوشحه مي "جاو " زها  مااليايي عمدتاً هه خط، در گذشحه 

ترکیب التیو هر ، ها گذشت زما . شد ، نوشحه ميخطي هر  ساس زها  عرهي  ست
هیشحر در  ثر  مورد  يو. عنو   يک  لرو  غالب نرارشي شیره شد  لرو  جاو  هه

نرارش التیو ر  هه جا  عرهي ، فر گیر   سحعمار  هوده که هه  نفوذ نظام آموزشي
 .  ست هآموزش د د

 

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 عالی مالزی تاریخچه
هه هعد میالد   1391ها  دولحي  ز سال  ها  د نشراه تريو ويژگي هه مهم ،در  يو هخ 

 . پرد زيم مي
 

 ( میالدی 1391قبل از ) عصر قبل از استقالل -الف
 عالیهای آموزشهمؤسّستأسیس  – 1مرحله 

ساز  آموزش رسمي در در فر هم، یامسحقش شد   ز زير سلطه هريحانو  1391قبش  ز سال 
ها  هريحانیا تعییو  عالي ر  سیاستشر يط آموزش و يیپارشري وجود ند شت مالز 
شند . مااليا هود يوجود آورد  کارکناني هر   خدما ت مدنه د و هدا  صلي آنها هرک مي

 تأسیس در سال( )SITC) آموزشي سلطا   دريس ههمچو  د نشید، عاليآموزش همؤسّس
در میالد   1329تأسیس در سال ) کینگ  دو رد ويش يپزشی هد نشید (میالد  1300

 ،( يالت سنراپور درمیالد   1307تأسیس در سال ) ر فلز  د نشیده ،( يالت سنراپور
در سال نیز د نشیده کشاورز   .، هعد ً تأسیس شد(1399تأسیس در سال ) د نشیده فني

شیش ( میالد  1301تأسیس در سال ) ه کشاورز در نحیجه پیشرفت مدرسمیالد   1399
ها میالد   1393سال  در نیز د نشیده پزشیي لینگ  دو رد ويش و د نشیده ر فلز. گرفت

 . هم يیي شدند و د نشراه مااليا ر  در سنراپور هه وجود آوردند
 

 گذاری سیاست آموزش ملیپایه – 0مرحله 

 ند ز      آ  ر  ر هنحیجه هیئت ويژه در ،دمیالد  تصويب ش 1390قانو  آموزشي در سال 
 ،کردند تا سیاسحي ر  طر  ي کنند که زها  مااليا ر  تبديش هه زها  ملي کنند و در عیو  ال

پیشنهاد . که در منطقه ساکو هودند  فظ کنند ر  ها و نژ دها  ديرر مااليا و فرهنگ، ها زها 
هود که معموالً هه آ  میالد   1399هخشي  ز گز رش هیئت آموزش در سال  ،  يو هیئت

میالد  شد که  1391مبنا  قانو  آموزشي سال  ها يو پیشنهاد. گفحندگز رش ر ز ک مي
 . گذ ر  کردر  پايه  يو کشور سیاست آموزش

 
 ( آموزش افراد –عصر بعد از استقالل )میالدی  1391-1393 -ب

 میالدی 1391قانو  آموزشی 
گذ ر  نظام آموزش شروع هه پايه، دولت تازه تأسیس، ل رسیدزماني که مالز  هه  سحقال

که شیش  صالح شده قانو  )میالد   1391قانو  آموزش در سال ، در نحیجه ؛ملي کرد
 يو قانو  نحیجه هحث و هررسي در هیئت ويژه . تصويب شد (میالد  هود 1390آموزشي 

گیر   يو مد که مبنا  شیشهود و پیشنهادهايشا  هه صور ت هخشي  ز گز رش ر ز ک درآ
  .د دقانو  ر  تشییش مي
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هايي  دولت تازه تأسیس هه هررسي ر ه، میالد  1391هعد  ز  سحقالل در سال 
؛  ز جمله ها  آموزشي هیشحر  ر  هر   کشور فر هم کند پرد خت تا هحو ند فرصت

روسحايي مد رسي در مناطق ، سو د  هه عنو   ر هیار  هر    ز هیو هرد  هي  ينیه
 . تأسیس کردند و ها  يو کار دسحیاهي تمام نژ دها هه آموزش  فز ي  يافت

 
 میالدی1391قانو  آموزشی 

میالد  هررسي کرد که نحیجه  يو  1392گز رش ر ز ک ر  يک هیئت هازنرر  در سال 
کامش هود  سیاست آموزشي ر  تأيید  ، يو گز رش. گز رش ر ما  طبیب هود، هررسي
تبديش ،  يو دو گز رش ها پیشنهاد. گز رش ر ز ک آ  ر  تصويب کرده هودکرد که مي

 . میالد  شد 1391 هه عناصر  صلي قانو  آموزشي سال
 

 ا لین دانمگا  مالزی 
د نشراه مااليا در سنراپور در نحیجه  دغام دو د نشیده پزشیي ، میالد  1393سال  در

 . کنگ  دو رد ويش و د نشیده ر فالز تأسیس شد
دو هخ  جد گانه  يو د نشراه هه منظور مقاهله ها رشد ، میالد  1393در سال  

سريع محقا ي تأسیس شدند که يیي  ز آنها در سنراپور و ديرر  در کو الالمپور قر ر 
 يو دو منطقه تمايش خود ر  مبني هر تبديش  مرد  دولح، میالد  1392در سال . د شت

ب شد و يمیالد  تصو 1391 يو قانو  در سال . دآنها هه يک د نشراه ملي نشا  د دن
 . تأسیس گرديدمیالد   1390در ژ نويه  ،يعني د نشراه مااليا،  ولیو د نشراه مالز 

 
 ( عصر بازسازی آموزش)میالدی  1312-1313 -ج

سیاست ، دور   شروع سیاست  قحصاد  جديد هود که ،(1332تا  1312) يو دوره
 يو .    دسحیاهي هه پیشرفت و و د ت ملي  جر  شدهر جديد  قحصاد  – جحماعي 

نظام .  ز هیو هرد  فقر و هازساز  جامعه مالز : سیاست هه دو نیحه مهم توجه د شت
هاي  هر    يجاد هماهنري نژ د  در آموزشي  ز طريق تطبیق مجدد و تغییر هرنامه

در . پاسخ د دها   قحصاد  هه  يو سیاست جامعه و همچنیو  ز هیو هرد  ناهر هر 
هازساز  جامعه ، شدعالي  عمال ميسیاسحي که در مورد آموزش ، طول  يو دوره

سیاست  قحصاد  جديد .  ز هیو هرد  ر هطه میا  نژ د و عملیرد  قحصاد  هود و مالز 
،    سنریني ر  هه منظور هر هرساز   قحصاد  در میا   يو نژ دهاها  مد خلههرنامه

 .  جر  کرد، ها هر   ورود هه د نشراه( مبنا  نژ د هر) هند سهمیهر مبحني ههمچو  نظم 
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 ( ملی کرد  آموزش عالی -عصر اصالح آموزش )میالدی  1372-1373 -د
دولت هر    فز ي  کارهرد زها  مالزيايي هاهاسا هه عنو   زها  ، در طول  يو عصر

يس و  دها  درسي هه زها   يو تصمیم  ز طريق تدر.    ر  آغاز کرد لمللي هرنامه هیو
 . گرفحه شدمیالد   1379مالزيايي هاهاسا در سال 

يو ها د نشراه  وهار  همیار  خود مااليا  تقريباً در همیو زما  هود که د نشراه 
ها د نشراه خارج  ز کشور آغاز  MBA عطا  مدرک  هه منظور ياال ت مححده آمريیا 

-ها   رفهمجموعه،  سحفاده  ز ر هیارها  ملي سعي هر  يو هود تا ها ، آ پس  ز  ،کرد

ها   د نشراه، در نحیجه ؛هشناسند  لمللي ر  ها  عحبارهخشي و  قد ما ت ديرر   هیو
  ز طريقها  خارج  ز کشور کردند تا  محلي ديرر هم شروع هه همیار  ها د نشراه

 ؛هناهر يو. وجود آورنده ر  ه   ديرر علمي ها  همیار  ،ها  آموزشي جديددوره
عالي محلي ها ا ت آموزشمؤسّسهمیار   ،پیشرفت عمده در طول  يو عصر 

 . ها  خارج  ز کشور و  سحفاده  ز زها  مالزيايي هاهاسا هود د نشراه
تحقیق و  ها  تحصیال ت تیمیلي ر  هررسي و هردوره ،ها  دولحي هم د نشراه 

ها  تحقیقاتي دولت هودجه، نیز ها هر   رو ج تحقیق در د نشراه. پیشرفت تأکید کردند
  فنّاورر   ز طريق وز ر ت علوم و  ( ها نوآور  و تحقیق در  ولويت) IRPAهمچو  

 . هه  نجام  يو کار  خحصاص د د
هیئت هازنرر  هه  جر  درآمد تا  ها هعضي  ز پیشنهاد، 02نهم قرن در دهه  
ها  ي  ياهد و ناهر هر ها  آموزشي  فز  گر يي در زمینه آموزش توسعه و فرصت ملي

زها  مالزيايي هاهاسا میالد   1372سال  در. میا  مناطق شهر  و روسحايي کم شود
در شانزدهم فوريه . ها شد تبديش هه زها  تعلیم هر   تمام و  دها  درسي در د نشراه

   هر   رشد منطقه شمال د نشراه آتار   مالز  هه عنو   و سطه، میالد  1379سال 
 . رو  آموزش مديريت هود  يو د نشراهتمرکز ويژه . الز  تأسیس شدغر  م
تبديش ، (MPSI) کشور معلّمتريو د نشیده ترهیت  يقديم، میالد  1371در سال  

( IPSI) ه پرگو رو   سلطا   دريسمؤسّسر   MPSI پس ه شد و  ز آ مؤسّسهه يک 
 ز  ؛ا  درسي جديد کردشروع هه معرفي و  ده IPSI، ها  يو و عیت جديد. دننام مي

که  خیر ً آ  ر  هه نام د نشراه پوتر  ) ساز  ها د نشراه پرتاينیو مالز جمله هرنامه توأم
افت و هه ترقي يمیالد   1331هعدها در سال  IPSI.  جر يي شد (شناسندمالز  مي

  .تغییر يافت( UPSI) هه د نشراه پنديدکا  سلطا   دريس آ  د نشراه تبديش شد و نام
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تا  1312ساله  02تو   نحیجه گرفت که در طول دور   ميهر ساس آنچه آورده شد، 
ها   که در آ  فرصت عالي ر يي در عرصه آموزشگر مالز  عصر ملي، میالد  1373

 . تجرهه کرد ،وجود آمده عالي هآموزشي هسیار  در زمینه آموزش
 
 ( عصر اصالح آموزش عالی)میالدی  1332 -1333 -هد 
آغاز شد تا مالز  ر  در میالد   1331 ز  و يش سال  0202ها  آموزشي سال هرنامه 

آ  ر  تبديش هه يک میالد   0202سطح جهاني و رد عصر  طالعا ت کرده و تا سال 
 يو کشور هايد يک نظام آموزشي ها ، هر   نیش هه  يو مقصود. کشور توسعه يافحه کند
در پاسخ هه . سطح جهاني پرورش دهد کار در نهاد که نیرو کیفیت جهاني هنا مي

 صال ا ت و  ،کانو  توجه خود ر  تغییر د د، نظام آموزشي، تمايش شديد  يو کشور
 1332در دهه . ي در نظام آموزشي  يجاد شدنهادهايتغییر  ت سیاسي صور ت گرفت و 

  وجود آمد که تمايش شديد  يو کشور ر  هر ه تغییر  در سیاست آموزشي ه میالد 
 يو تغییر در . کردهیشحر ميمیالد   0202يافحه تا سال  دسحیاهي هه و عیحي توسعه

ريز  خود ها هرنامه د نشراه. شدمنجر ها  سیاست آموزشي هه تغییر هزرگي در د نشراه
درهاره کیفیت آموزش فیر ، شا  ههحر شودر  دوهاره تغییر د دند تا ر هیارها  آموزشي

ید  ز طرا يو هه دنبال تأ دهندمش  هد ا آموزشي قر ر می وکیفیت ر  جز، کنند
 .  لمللي هاشندها  هیو سازما 
حدري   فز ي  يافت و در سال تحصیلي ها  دولحي ه نشجويا  در د نشراهنام د  ثبت

ها شدند که  يو رقم  د نشجو جذ   يو د نشراه 77997هه میز   ، میالد  1331-1332
 . د نشجو رسید 101799هه الد  می 1339-1339در سال تحصیلي 

ها  دولحي و تصويب  ساز  د نشراهشاهد خصوصيمیالد   1339مالز  در سال  
عالي ويژه آموزشه، عاليهسیار  در زمینه  صال ا ت  ساسي در نظام آموزش قو نیو

 : ها عبارتند  ز  ز جمله  يو قانو  ؛خصوصي هود
   جايرزيني قدانو  آموزشدي   هر( )992قانو  ) میالد  1339قانو  آموزشي  -1
 .(میالد  1391
 .(میالد  1339) عالي خصوصيا ت آموزشمؤسّسقانو   -2
 .(میالد  1339) قانو  شور   ملي درهاره آموزش عالي 

هدايي ر  تعیدیو و پیشدرفت     سیاسدت تدا  دهدد   مدي   میا   ملي هه شور   يو قانو 
 . آموزش عالي ر  هماهنگ نمايد
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 .(999قانو  ) میالد  1339ملي زمو   عحبارهخشي  قانو  آ -3
 ز کیفیدت و کنحدرل د نشدراهي    ،  يو قانو  تصويب شد تا تضمیو کند که معیارها

 . شودعالي دولحي و خصوصي  فظ ميآموزش سو 
 .(973قانو  )میالد   1399گذ ر  تونیو عبد لر ما  ه سرمايهمؤسّسقانو   -4

تونیو عبد لر ما  ر  هر    گذ ر ه سرمايهمؤسّستأسیس  جازه   يو قانو  تصويب
 . کردصادر  ا تمؤسّسدر گذ ر   د ره سرمايه

مدیالد    1339ها  و هسحه هده د نشدراه   ها و د نشیده د نشراه(  صال یه) قانو  -5
  .(92قانو  )

ساز  کند و  ز  يو ها  دولحي ر  خصوصي  يو قانو  تصويب شد تا مديريت د نشراه
ها  دولحي هدهد تا هحو نند هر   مديريت  حر  هه د نشراه سحقالل مالي و  جر يي هیش ،طريق

 . ريز  کنندد نشراهي هرنامه
  .(0220 صالح شده در سال ) 1331عالي ملي گذ ر  آموزشقانو  هیئت سرمايه -6

 ند ز آنها سود ها  پس و هه  سا  ،تا هه د نشجويا  و م  ست آ  ، يو قانو هدا 
 . هیشحر  هدهد

 
 ( عصر جهانی شد    نوآ ری) الدیمی 0212-0222 - 

میالد   0221 – 0212ها    يو دوره ها آغاز هه کار طرح پیشرفت آموزش در سال
 و طرح هشحم( OPP) هند میمش طرح و عیت شیش ، يو طرح. آغاز هه کار کرد

هه و قعیت  0202ها  آموزشي  ست و در تبديش رؤيا  هرنامه 7MPمالز  توسعه 
 . سهیم  ست

وز ر ت آموزش هه دو قسمت وز ر ت آموزش و وز ر ت ، میالد  0229ارس در م 
پیشرفت و شیوفايي ، عاليوظیفه وز ر ت آموزش. عالي جد گانه تقسیم شد آموزش

نظر ر  زيرمالز  ها  دولحي  د نشراه ، ز  يو تاريخ. عالي کشور  ستهخ  آموزش
 . عالي قر ر د دند هخ  آموزش

ها   ا  هسیار  هر   ههبود جايراه جهاني د نشراههتالش، در طول  يو دوره 
 لمللي د نشجو  هیو 122222 ز میالد   0212مالز   نجام شد؛ تا هحو نند تا سال 

مورد مسالش د نشراهي و تحقیقاتي همیار   جها  در مطرحها   نام و ها د نشراه ثبت
مش تأسیس ها  جديد ديرر شا طرح.  يو هدا هم  کنو  تحقق يافحه  ست. کنند

ها  د نشراه مالز  در  فححاح شعبه، آموزشي در خارج  ز کشور  مر کز  رتقا
 ز  ،کشورها  ديرر و همچنیو تروي  آموزش عالي مالز  در هسیار   ز نقاط جها 

 . ها  تبلیغاتي  ستطريق  جر   هرنامه
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 سعهها  تحقیق هه منظور  فز ي  هازده تحقیق و توتأمیو هزينه ،در  يو دوره
(R&D )تحقیق و توسعهها   تالش% 9تجار  کرد   د قش ها   يو طرح. ههبود يافت 

ها هدا  يجاد تحقیق و توسعه چنیو پن  مرکز شناخحه شده هم. ر  هدا قر رد د
مالز  در  يو .  يجاد شد د شده هاشنديی لمللي تأها  تحقیقاتي که  ز نظر هیو د نشراه

. ها هود سي هر   تحصیال ت تیمیلي در تمام د نشراهنويعصر شاهد  فز ي  تعد د نام
 1979نويسي د نشجويا  تحصیال ت تیمیلي  ناممیالد   1331/1332ها   سال در

 . نفر  فز ي  يافت 91192 هه  يو تعد دمیالد   0221/0222نفر هود و در سال میالد  

يز  رپايهيعني ، عالي ند ز  طرح  سحر تژيک آموزششاهد ر همیالد   0221سال 
. هود 0221 -0212و طرح ملي عملیرد آموزش عالي میالد   0202هر   هعد  ز سال 

کند که مبنا  پیشرفت هفت  رکت  سحر تژيک ر  طر  ي مي ، يو طرح  سحر تژيک
عملیرد رويیردها   ، يو طرح. دهندر  نشا  مي 0202آموزش عالي ملي تا سال 

ر  میالد   0212ظر  ز  کنو  تا سال خاص و منسجم و همچنیو  هد ا مورد ن
 . (میالد  0227ر هنما  تعلیم و ترهیت مالز ، ) کند توصیف مي

 
 کیفیهای  یافته

 عالی مالزیساختار آموزش -1
در . آمده  ست( 1) شیشساخحار کلي و تشییال ت وز ر ت آموزش عالي مالز  در  

 . ر  خحصاص يافحه  ستيک  د ره کش هه مديريت آموزش عالي  يو کشو ، يو ساخحار
معاو  هخ  آموزش عالي  : ست مدير کش آموزش عالي د ر   دو معاو 
ها   چنیو  يو  د ره د ر   هخ هم. خصوصي و معاو  هخ  آموزش عالي عمومي

 و تبلیغا ت تحصیلي و خدما ت مديريت، توسعه و  مور د نشجويي، رو هط صنعحي
 .  ست همچنیو يک مرکز  طالعا ت

 
 عالی د لتیدیریت آموزشبخش م -1-1
 يیي  ز دو هخ  تحت نظار ت  د ره آموزش ملي، عالي دولحيهخ  مديريت آموزش 
(JPT )يو هخ  صرفاً ها  مور د نشراه دولحي سروکار . وز ر ت آموزش عالي  ست 

پیشرفت  ها مرتبط ها ها   سحر تژيک و همچنیو نقشه د رد و هر   تهیه و تنظیم طرح
 . وجود آمده  سته ها  دولحي ه هو موفقیت د نشرا

-ا ت دولحي آموزشمؤسّسنظار ت هر پیشرفت و موفقیت تمام  ،هدا  يو هخ  

 . عالي در مالز   ست
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 ساختار بخش آموزش عالی (0)شکل 

 

عالي مالز   ز سه هخ   صلي عالي دولحي وز ر ت آموزشزشهخ  مديريت آمو
 :  يو سه هخ  هه قر ر زير  ست. هر    يفا  نق  و  نجام وظايف  تشییش شده  ست

 ؛کنحرل آموزش عالي دولحي ةد ير 
 ؛عالي دولحيمديريت جذ  د نشجويا  آموزش 
 عالي دولحيمديريت توسعه د نشراهي آموزش. 
 

 عالی خصوصیشبخش مدیریت آموز -0-1
هه ، عالي خصوصي در مالز  طر  ي شدهش يو هخ  که ها د شحو  خحیار  ت هر آموز 

و معاو  مديرکش آ   ست عالي خصوصي شناخحه شده عنو   هخ  مديريت آموزش
قبالً  د ره آموزش  که عالي خصوصي ر هخ  مديريت آموزش. کندر   د ره مي
دلیش تغییر نام  يو . تأسیس شدمیالد   1339 در يیم  کحبر سال ،نامیدندخصوصي مي

تمرکز هیشحر هر تأمیو آموزش ها  ، د ره هه هخ  مديريت آموزش عالي خصوصي
 يو .  ست( PHELs) ها  آموزش عالي خصوصيهمؤسّس  ز سو  کیفیت عالي

عالي خصوصي در مالز  قاهش کند تا تضمیو کند که هخ  آموزشهخ  تالش مي
 يو هخ  . و ند نیازها  نیرو   نساني کشور ر  هرآورده کندترقاهت  ست و مي

 ريز  و تعییو ر هیار هر   تحصیال ت تیمیلي خصوصي  ست تا هحو ندمسئول طرح
ها  جديد و  ز جمله د شحو نظام  طالعا ت و د ده ،دعو ت هه رقاهت جهاني پاسخرو 
 . هاشد ،کارآمد

 عاليير كل ادارة آموزشمد

عالي معاون مدير كل آموزش

 دولتي بخش مديريت

 

 توسعة مدير
 دانشگاهي 

مدير جذب 

-دانشجويان آموزش

 عالي دولتي 

عالي مدير آموزش

 ( كنترل ةداير) دولتي



019 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

عالي ها  آموزشهمؤسّس عالي خصوصي هه خاطر تأسیسهخ  مديريت آموزش 
یديه يتأ  يو مؤسسا تهه ، و و  دها  درسي  ر له شده در آنها( PHEls) خصوصي

 1339عالي خصوصي ها  آموزشهمؤسّس يو هخ  که هر ساس قانو  . دهدمي
ا ت مؤسّسها    جر  و نظار ت هر فعالیت، د ر   قدر ت شد( 999قانو  )میالد  

 : هه قر ر زير  ست آ   وزه مسئولیت و کندر  رهبر  مي آموزش عالي خصوصي
   هدا  مدرتبط هدا     هررسدي و  يجداد سیاسدت   ،  رزيداهي دوهداره  ، قانوني کدرد

 ؛عالي خصوصي آموزش
    عدالي خصوصدي  هدا  آمدوزش  همؤسّسد پرد زش تمام کارهردها  مدرتبط هدا 
(PHEL ) ؛آنهاتحت نظار ت قانو  مرتبط ها 

 تضدمیو  ينیده مطداهق  يدو      عالي خصوصي وتعییو معیارهايي هر   آموزش
 ؛شود معیارها رفحار مي

  عدالي تحدت   ها  آمدوزش همؤسّسنظار ت و  جر   قو نیو مرتبط ها مديريت
 ؛عالي خصوصينظار ت قانوني آموزش

   ا ت آمدوزش عدالي خصوصدي   مؤسّسد   د ره محاسبه دسحمزدها  مرهدوط هده 
(PHEL )؛و  د ره  سا  سپرده آموزش خصوصي 

 ؛ کره کرد  درهاره آموزش عالي خصوصي ها مشحر مشاوره و مذ، ر هنمايي 
 ؛ها و  طالعا ت مرتبط ها آموزش عالي خصوصيآور  د ده د ره جمع 
 ؛مالز  منبع مر جعه هود  هر    مور مرهوط هه آموزش عالي در 
 دهیرخانده  ) ها و مسیرها  پیشرفت آموزش عالي خصوصدي  طر  ي سیاست
  .(1979، عالي  نقال  فرهنري شور  

 
 های کال  آموزش عالی سیاست -0
 افزایش استقالل دانمگاهی -1-0
سطح کیفي و ههبود جايراه   هه منظور  رتقا که ها   خیر مقرر شده  ست در سال 

 . ها تفويض شود  خحیار  ت هیشحر  هه د نشراه،  لمللي هیو
میالد   0223در  هحد   سال  ،معاو  نخست وزير مالز  ،د توک نجیب تو  رز ق

ها   يو کشور خودمخحار  هیشحر  د ده خو هد شد تا هر    الم کرد که هه د نشراه ع
 لمللي  قد م کنند و  ههحر در سطح هیو رتبه فز ي  سطح کیفي خود و همچنیو کسب 

 . هرد ر  کنند کارآمد ههره و  ز  يو  عطا   سحقالل تدريجي هه صور ت صحیح
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ها   هويژه در زمینه ، هعاد مخحلف  کنو  دولت مالز  در پي آ   ست که در هم 
. ها هدهد  سحقالل عمش هیشحر  ر  هه د نشراه ،ها  آموزشي تحقیق و توسعه و  یطه
پس  ز تصويب شور   عملیرد  ،تمام  يو  خحیار  ت  ست که آنچه مسلم  ست  يو

 . ها  مالز   جر يي خو هد شد د نشراه
 

 ارتقای کیفیت -0-0
فعلي  ها   ند ز  د نشراه ديرر  هه جز د نشراه   هر   ر ه  دولت مالز  هیچ هرنامه 

ها  شر  که در  ال  ا ر تمام  سحا  ؛ا ت خصوصي آموزش عالي ند ردمؤسّسو تمام 
هاال هرد  و توسعه جايراه  ، ولويت دولت مالز   کنو . هه میز   کافي د نشراه د رند

 . ستها  فیر    ها  ز نظر  میانا ت و سرمايه فعلي د نشراه
ها  درصد  ز  ساتید د نشراه 12، هر ساس  سحاند ردها  وز ر ت آموزش عالي مالز  
 ند هه  يو  ها نحو نسحه  ما تاکنو  همه د نشراه ؛هاشند  هايست د ر   مدرک دکحر مي

تايمز و جايراه  هند رتبهدولت در و کن  هه  نحشار .  سحاند رد دست ياهند
 سحثناء هم  هند رتبهم کرد که  گر شه در مورد  يو  عال ،ها  مالز  در آ  د نشراه

 لمللي پذيرفت و هر   ههبود   ما هايد نحاي  آ  ر  هه عنو   يک معیار هیو ،وجود د رد
 . ها در آ  تالش کرد هر شه هیشحر رتبه د نشراه

 922پن  د نشراه مالز  در هیو ، تايمز هند رتبههر ساس آخريو نحاي  منحشر در 
نحاي  قبلي  در مقايسه هاد نشراه  9 ،ند که  ز  يو میا   هه ممحاز جها  قر ر گرفحد نشرا
ها  مالز   مام د نشراهت. ند  هجايراه و يک د نشراه ها  فت رتبه مو جه شد  ها  رتقا

تطبیق دهند و هر   هند   ها  يو رتبهملزم هه  يو هسحند که شر يط و معیارها  خود ر  
 . ريز  کنند مذکور هرنامه فهرستطلو  و  ضور در دسحیاهي هه و عیت م

 
 جهش در جذب دانمجویا  خارجی -9-0

ها  مالز  نیز خود ر  ها  يو روند  د نشراه، در جها  آموزش عاليشد     لمللي ها هیو
ر  هر   خود مهیا ساخحه     ويژهها تو   رقاهحي  هر يک  ز د نشراه.  ند تر کرده هماهنگ

ها  درسي هماهنگ ها  هرنامه.  ند خاصي قر ر د ده يتر  در مرکز و در نحیجه خود
محناسب ها نیاز و  نعطاا هه نیز ها  دروس و هرنامه و گیرند نیرو  فعال هاز ر شیش مي

هايي  ست  ها  مالز  محوجه شال  آموزشي د نشراه  سیسحم.  ند تغییر  ت محیط جهاني
 . دند رهر عهده که در آسیا  دنیا  نويو وجود د رد و همچنیو نقشي در که



019 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

يیي  ز   ست  ملت مالز  تو نسحه ،سیويي  سحو ر  ست که  ز طريق آ ، آموزش
هه  زياد    مروزه توجه. کندريز   تريو  قحصادها  رشد ياهنده شرق آسیا ر  پايه سريع

 يو کشور هه مرکز آموزشي هرتر منطقه تبديش  وشده  مالز  معطوا آموزش عالي
کشور مالز  . کندميگیر    ز آموزش هه عنو   محصول صادر تي ههره و تگرديده  س

ه ظرفیت هااليي هر   کسب د ن   ز جمعیحي جو   و پرشور هرخورد ر  ست که هالقوّ
 شدهها  جديد موجب  تو نايي جو نا  مالزيايي در کسب تینولوژ . و علوم د رند

وم جهاني در قر  آينده پیشرام تا  يو کشور هحو ند در توسعه تینولوژ  و عل  ست
هرخورد ر  ست که ( %39) ها  هاسو د  در جها  کشور مالز   ز هاالتريو نرخ. هاشد

تريو   ساسي و نمود   ز نشانرر  همیت زياد آموزش در  يو کشور ، يو درصد
 . تأکید د ردکه هر کسب د ن  و آموزش   ست خصوصیا ت روح آسیايي

 
 معلّ نوسازی تربیت  -9-0
 یومت مالز  خطوط  صلي رشد ملي خود ر  هر    ،میالد  1331وقحي در سال  

هه روشني نشا  د د که رشد مهار ت نیرو   نساني ها ، قر  هیست و يیم  عالم کرد
رشد نهادها   جحماعي در هم تنیده خو هد شد و مالز  ر  هه يک کشور توسعه يافحه 

ا  کارآمد معلّمکار فقط ها ترهیت  يو . تبديش خو هد کردمیالد   0202در سال 
ها  فرد   زير  فلسفه آموزش و پرورش در مالز  هه رشد تو نايي.  ست پذير  میا 

محعادل و ها تییه هر  عحقاد  ت ، ها رو یه، گر ي  د رد و هايد ها ترهیت  فر د  ها شعور
ي انممعلّ پرورشها در ر ه   يو کوش . ر سخ مذهبي و  میدو ر هه خد   نجام گیرد

صال یت و کارآيي و نیز د ر    خالق  سحاند رد و ،  ست که د ر   د ن 
 . دنپذير  و ظرفیت هه دست آورد  سطح هاال  مطلوهیت هاش مسئولیت

آموزش قبش  ز : شود دو نوع آموزش در نظر گرفحه مي، ا  کارآمدمعلّمهر   ترهیت 
 ز طريق  ر له سه  نیز معلّمنوساز  نظام ترهیت . خدمت و آموزش در  یو خدمت

و دروس  ،(   مدرسه) دروس عملي، دروس  صلي: شود گروه  ز دروس دنبال مي
 (. 1972: 9، فرهمنديا ) ساز  خود غني

 تغییر ساختار پذیرش دانمجو -9-0
ها  که  عالم کردمیالد   0220در سال  ،مالز  وقت ماهاتیر محمد نخست وزير
ها هر پايه  هیاهي د نشجويا  هه د نشراه ز  يو پس ر ،  صال ا ت صور ت گرفحه
،    که دولت مالز  تعییو کرده هود تاکنو  هر پايه سهمیه. شايسحري خو هد هود
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ها  دولحي کشور  در پذيرش د نشجو هه د نشراهتأثیر فر و ني  ،هويت قومي و نژ د 
  دولحي ها درصد  ز کساني که هه د نشراه 99هر سال ، هر پايه  يو سهمیه. ه  ستد شح

ها ساکنا   صلي کشور مالز  هسحند که  مااليايي. هايست مااليايي هاشند ياهند مي ر ه مي
 . دهند میلیو  نفر   يو کشور ر  تشییش مي 07درصد  ز جمعیت  92 دود 
محقا یا  تحصیال ت د نشراهي ها معیار کارکرد تحصیلي در طول ، در مالز  
، گیرند و هه ترتیب معدل کش دهیرسحا  مي ها  دهیرسحا  مورد  رزياهي قر ر سال
ها  درصد  هر   مااليايي 99تعییو سهمیه ، در  يو میا  ؛تو نند و رد د نشراه شوند مي

سبب شده  ست که شمار فر و ني  ز آنا   حي ها معدل پايیو نزديک هه مردود  نیز 
و بار   ها معدل هاال ت که شیني در صورتي ؛هحو نند هه د نشراه مورد عالقه خود ر ه ياهند

 يو سهمیه در نظر هسیار  . مانند پشت درها  د نشراه مي، ممحاز   شاگرد هه نزديک
نخست وزير  ،ماهاتیر محمد. رود ها تبعیضي ناعادالنه هه شمار مي  ز غیرمااليايي

ساله خود هر    هیستهود  کوش     ز ناموفق ،که خود يک مااليايي  ست ،پیشیو
 ز ،  ز  يو پس که معحقد  ست ه ودش ها نومید و  فسرده نسش مااليايي« هید ر کرد »

هه  يو شر يط صال یت علمي هاال خو هد هود و    ر زها  شر يط ورود هه د نشراه
 . تنها هه دلیش نژ د خود و رد د نشراه نشوند ،که  فر د    تنظیم خو هد شد گونه
آنا  ر  هه مقاومت در هر هر  ها شده و نرر ني شديد مااليايي موجب  يو  مر 

دولت مالز  تصريح کرده  ست ، و دلیشهمیهه  ؛ساالر  و د شحه  ست ساخحار شايسحه
هه کارگیر  ساخحار   ما ؛ماند که ساخحار سهمیه هه جا  خودش هاقي مي

شود تا  ها مي سبب تقويت  نریزه در مااليايي، ساالر  در گزين  د نشجو شايسحه
 دولت مالز  معحقدند کارگز ر  . ج دهند و هیشحر درس هخو نندکوش  هیشحر  هه خر

هلیه هه  يو  ؛ها نیست ساالر  هه معني  ذا سهمیه مااليايي که  عمال ساخحار شايسحه
هايد تالش هیشحر  ، معني  ست که د نشجويا  مااليايي هر    سحفاده  ز سهمیه خود

مقرر د شحه  ست که د نشجويا    میالد 0223ر سال ددولت مالز   ، ز  يو رو ؛هینند
ها ها دولت يک پیما   قوقي  مضا کنند و در آ  محعهد شوند  هنرام ورود هه د نشراه
 ز ،  گر د نشجويي در کسب د ن  موفق نشود ،هه  يو ترتیب ؛که خو  درس هخو نند

 . د نشراه  خر ج خو هد شد و دولت  ز و  غر مت خو هد گرفت
هر    (هند  نژ د  هه جا  سهمیه) ساالر  شايسحهشرونري  جر   ساخحار  

دولت  يو کشور  ،هنوز هه درسحي روشو نیست، ها  مالز  پذيرش در د نشراه
 يو کمیحه پس  ز . ها   يو سیاست تشییش د ده  ست    هر   تدويو سرفصش کمیحه



001 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

.  صال ا ت الزم در قو نیو موجود ر  هه دولت پیشنهاد خو هد کرد، ها هررسي
دو محور که يیي  رتقا  تدريجي شر يط ورود   در  ول، نهادها  نخسحیوپیش

    ز شر يط الزم هر    ها و ديرر   يجاد  سحاند ردها  تازه ها هه د نشراه مااليايي
 . قر ر د رند ،هاست ورود همه د نشجويا  هه د نشراه

 
 راهبردهای آیند  آموزش عالی انداز   شم -9

 0212هرنامده  فدق   . هرنامه تدويو کرده  ست دو ،ش عالي خودمالز  هر   توسعه آموز
آ  ر   کده  هعداد  میالد   0202هرنامه  و ،که هیشحر مححو   آ  تحقق يافحه  ستمیالد  

  يو هرنامه در هفت محور کلي تدويو شده که در هدر محدور   .دهیم مي در زير تو یح
در . و و  ر له شدده  سدت  مشخصي هر   نیش هه آ  تدويها    سحر تژ   هد ا معیو و

پرهیدز  ز طدوالني    هده خداطر  هیني شده که   يک هرنامه  قد م پی  ،هر   هر محور ، د مه
: هدر   مطالعده تفصدیلي نرداه کنیدد هده      ). شد  مطلب  ز هیدا  آ  خدودد ر  کدرديم   

strategic plan beyond 2020). 
 : محورها   يو هرنامه ر هبرد  عبارتند  ز

 ؛آموزش عالي گسحرش دسحرسي هه -1
 ؛ رتقا  کیفیت تدريس و يادگیر  -2
 ؛ فز ي  تحقیق و نوآور  -9
 ؛ا ت آموزش عاليمؤسّستقويت  -1
 ؛ لمللي شد  تقويت و توسعه هیو -9
 ؛ لعمر آموزش فرهنگ يادگیر  ماد م -9
 .تقويت عملیرد وز ر ت آموزش عالي -1

 : در پايا   يو هرنامه ر هبرد  آمده  ست
لي در مالز  و هسیار   ز کشورها  ديرر در معرض تغییر  ت نظام آموزش عا

دهد که  يو نظام آموزشي هايد  مي زماني رخ هخصوص،  يو تغییر  ت. سريع هسحند
ههبود کیفیت آموزش ، تر هه آموزش سطح سوم تقا اها  جهاني هر   دسحیاهي گسحرده

مچنیو هايد تغییر تي ر   يو نظام ه. و يادگیر  و تنوع در  ر لة خدما ت ر  هرآورده کند
  فنّاورپیشرفت . گذ ر  در آموزش عالي  يجاد کند هودجه و سرمايهها   در میانیسم

تر  جاهجايي د نشجويا  ر   فز ي  د ده و  نحشار گسحرده،  طالعا ت و  رتباطا ت
 طالعا ت هر   مردم ر  آسا  کرده  ست تا آنها هحو نند مقايسة جامعي  ز کارآمد  
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نظام . ا ت آموزش عالي مخحلف  نجام دهندمؤسّسموزشي خاص و کیفیت آها   دوره
مخحلفي  ز ها   هه گونه( آموزش تمام وقت)  ز شیش محد ول، ر لة آموزش و يادگیر  
نظام پذيرش ، يادگیر   لیحرونییي، يادگیر  پاره وقت، قبیش آموزش  ز ر ه دور

 . هسط يافحه  ست ...همراني و 
 يجاد سرماية  نساني  ز طريق نخبرا  و تبديش مالز   ،رد هدا  يو هرنامة ر هب

دسحیاهي هه  يو هدا  ز طريق .  لمللي ها آموزش عالي هرتر  ست هه يک کانو  هیو
 -0 ؛(0212 -0221) گذ ر  مر کز آموزش عالي پايه -1: پذير  ست مر له  میا شهار 
-0219) دسحیاهي هه هرتر  -9 ؛(0219 -0211) و  فز ي  تغییر شیش آموزش عالي تقويت

هر    جر    يو (. میالد  0202تا هعد  ز سال ) پايد ر  آموزش عالي -9 ؛(0202
هفت نیحه در نظر گرفحه شده  ست تا هحو   مشیالتي ر  که نظام ، هرنامة ر هبرد 

گسحرش دسحرسي و  فز ي  هر هر ؛  -1:  ش کرد، کند مي آموزش عالي کشور  يجاد
تقويت  -9 فز ي  تحقیق و نوآور ؛  -9آموزش و يادگیر ؛ ههبود کیفیت  -0

 -9 لمللي شد ؛  تقويت و توسعة تالش در جهت هیو -9ا ت آموزش عالي؛ مؤسّس
 . تقويت عملیرد وز ر ت آموزش عالي -1 لعمر؛  آموزش فرهنگ يادگیر  ماد م

ظار ت  ت و هسحه هه نظام عملیرد و نموفقیت  يو هرنامة ر هبرد  آموزش عالي هشدّ
شود و  صال ا ت در همه مر  ش  جر   مي نظار ت در مر  ش مخحلف  نجام. ر  ستثّؤم

محیم هر   دسحیاهي هه     ه يو طرح هايد هر مبنا  پاي،  ول  ينیه. گیرد مي صور ت
 جر يي که هدفشا  رسید  هه هرتر  در ها    ز طريق هرنامه و  هد ا مورد نظر هاشد
گیرد و هاعث قدر ت هخشید  هه نظام  مي ر ت صال ا ت صو، آموزش عالي  ست

هه پايد ر  آموزش عالي تا هعد ها  آمیز  يو هرنامه  جر   موفقیت. شود مي آموزش عالي
گذ ر    نه تنها هر   سیاست ، يو هرنامة ر هبرد . شود مي میالد  منجر 0202 ز سال 
و  و لديو، جويا  ز جمله د نش ، ر   در آموزش عاليد هلیه هر   تمام سهام ،مهم  ست
ي و محلي که هه طور مسحقیم و غیرمسحقیم در آموزش  لملل وا ت هیمؤسّسهمچنیو 

 . نیز  همیت د رد، عالي مالز  سهیم هسحند
نظام آموزش  دکند تا هحو ن  يو هرنامة ر هبرد  هه مشیال ت  ال و آينده توجه مي

ها   تو ند سرمايه مي يک نظام آموزشي. دنمحفاو ت تبديش ک عالي ر  هه نظامي کامالً
کارگیر  د ن  هه صور ت ه نخبراني که قادر هه هپرورش  نساني ر   ز طريق 

زما  آنها قادر خو هند هود که  ز  هم .، تأمیو کندخالقانه و مبحیر نه هاشند، گر يانه کن 
ها  فني و مديريحي  سحفاده کنند تا در يک محیط جهاني پويا هه طور  مهار ت
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ملت و ، هپیشرفت سرماية  نساني هه طور کلي در رفاه جامع. آمیز  عمش کنند موفقیت
در پیشرفت د ن      هها   يپیس سهم عمد سیس د نشراهأت. جها  سهیم  ست

 يو هرنامة ر هبرد  موجب رقاهت هیشحر در ، هه طور خالصه. جهاني خو هد د شت
ي ها  لملل والز  ر  هه يک کانو  هیتو ند م مي شود و مي ا ت آموزش عاليمؤسّسمیا  

 . (691: 2222د  هرنامه ر هبر) آموزش عالي هرتر تبديش کند
 
 تضمین کیفیت در آموزش عالی  -9

ها  جر   ( MQA) آژ نس کیفیت مالز ، نهاد جديد، میالد  0221در يیم نو مبر سال 
که هیئت  تأسیس يک نهاد جديد. تأسیس شد 0221قانو  آژ نس کیفیت مالز  سال 

ر  ( QAD) و د يره تضمیو کیفیت وز ر ت آموزش عالي( LAN)  عحبارهخشي ملي
مسئول ،  يو نهاد. ید شديتأمیالد   0229در هیست و يیم دسامبر سال  ،کند دغام مي

نق   صلي . تضمیو کیفیت آموزش عالي هر   هر دو هخ  دولحي و خصوصي  ست
هه عنو   مبنايي هر   ( MQF) مالز   يجاد شارشو  کیفیت ،آژ نس کیفیت مالز 

 تضمیو کیفیت آموزش عالي و همچنیو هه عنو   مرجعي هر   معیارها  مد رک ملي
 عمال تضمیو کیفیت و  مسئول نظار ت و سرکشي هر نیز آژ نس کیفیت مالز .  ست

 . عالي ملي  ست عحبارهخشي هه آموزش
کننده کیفیت  مجموعه تضمیو يک، نظر گرفحو  ينیه هرنامه آموزشي آينده ها در 

نفعا   ز طريق ههحريو عالي شناخحه شده و عاملي هر   جلب  عحماد ذ آموزش
هر   ترسیم مرزها  جديد در تضمیو کیفیت آژ نس کیفیت مالز  ، عملیردها هاشد

 . وجود آمده  سته عالي هآموزش
اس قانو  هر سمیالد   1331 مي 19يا هیئت  عحبارهخشي ملي در  LAN: نیحه 
کننده کیفیت که  هه عنو   يک هیئت تضمیو( قانو  لمباگا آکرديحاس نرار ) 999

 . مسئول نظام آموزشي خصوصي در مالز   ست
تأسیس يک نمايندگي جديد ر  ، هیئت دولت، 0229در هیست و يیم دسامبر 

 ،LAN ست که ترکیبي  ست  ز  آژ نس کیفیت مالز ، نام  يو نمايندگي. تصويب کرد
کننده کیفیت  که تضمیو« موهه»  ها  دولحي و د يره کننده کیفیت د نشراه د يره تضمیو

مذ کره ، میالد  0229در سال . ها  صنعحي  ستها  دولحي و د نشیدهد نشیده
در سیزدهم ژولو . نويس آ   نجام شدو تهیه پی آژ نس کیفیت مالز  اليحه   درهاره
هیئت دولت تصويب شد و در دوم   ز سو یفیت اليحه آژ نس ک، میالد  0221سال 

 . هه تصويب پارلما  رسید، میالد  0221و شانزدهم ژوال  سال 
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. مسئولیت  يو مهم ر  هرعهده د رد هم  کنو  آژ نس تضمیو کیفیت مالز 
 : ها   صلي  يو آژ نس عبارتند  ز فعالیت
، هدا صال یت، ها   عحبارگذ ر هرنامه ز طريق تضمیو کیفیت آموزش عالي  -1
 ؛(سازماني، ت علميئهی، نظار ت، مو وعي، هرنامه رويیرد ممیز  سازماني) نهادها
 ؛قر رد د   سحاند ردها و هازهیني -2
 ؛هاتیمیش کرد  شارشو  -3
 ؛گذ رد  مر کز  رتباط هنیا  -4
 ؛(مرکز مد رک ملي) هاثبت صال یت -5
 . رزياهي تعادل -6

هده   ،نو   هدنده تضدمیو کیفیدت   عه ه، ها  هنراه تضمیو کیفیت مالز دسحور لعمش
 :  ستشرح ذيش 

عنو   مرجدع مرکدز  هدر      ه ه« ها  مالز شارشو  تعییو صال یت» جر    -1
 ؛تعییو صال یت در کشور مالز 

عندو   مر جدع ملدي    ه تمام  هز رها  و هسحه هد  توسعه  سحاند ردها و عحبار  ت و -0
 ؛ عطا  جو يز ها همیار  سهامد ر  هر   
 ؛ا ت آموزش عاليمؤسّسها و  ز کیفیت هرنامه طمینا   -9
 ؛شوندهايي که هر   قر رد د  معیارها و  سحاند ردها  نجام مي عحبارهخشي دوره -9
 ؛هاتسهیش شناسايي و  رتباط صال یت -9
 ؛ها  مالز  مايت  ز مرکز ثبت صال یت -9
هدر    عنو   مرجدع مرکدز    ه ه« ها  مالز شارشو  تعییو صال یت» جر    -1

 ؛تعییو صال یت در کشور مالز 
عندو   مر جدع ملدي    ه تمام  هز رها  و هسحه ه  عحبار  ت و توسعه  سحاند ردها و -7

 ؛هر    عطا  جو يز ها همیار  سهامد ر  
 ي؛ا ت آموزش عالمؤسّسها و  طمینا   ز کیفیت هرنامه -3

ردها  نجددام هددايي کدده هددر   قددر رد د  معیارهددا و  سددحاند  عحبارهخشددي دوره -12
 ؛شوند مي

 ؛هاتسهیش شناسايي و  رتباط صال یت -11
تعلیم و ترهیدت مدالز ،   ر هنما  ) ها  مالز  مايت  ز مرکز ثبت صال یت -10
2221 :11). 



001 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 سازی علوم تجاری -9
  فنّاور ،طريق  قد ما ت  مايحي وز ر ت علوم  ز ساز  دسحاوردها  علوم در مالز  تجار 

  .گیرد مي محوسط نوآور صور ت ها  کوشک و الیت شرکتهمچنیو فع و نوآور  و
  

 ی   نوآ ری فنّا ر،  زار ت علوم -الف

، يک وز رتخانة مااليي  ست که مسئول تحقیق ،  و نوآور فنّاور، وز ر ت علوم
 .  ست    طالعا تفنّاور رتباط  ز ر ه دور و 

  فنّاور"  وز ر ت دولت فدر ل هه عنو  ز سو  میالد   1319وزر رتخانه در سال   يو
  و محیط زيست فنّاور، هه وز ر ت علوممیالد   1319تأسیس و در سال  "پژوه  و

 يو ، میالد  0229هه دنبال ساماندهي مجدد کاهینه در سال . (MOSTE) تبديش شد
 . هار ديرر تغییر يافت و هه صور ت فعلي در آمد وز رتخانه يک

   ز طريق فنّاورعلوم و ها   ت در عرصه فز ي  رقاه، هدا  ز  يجاد  يو وز رتخانه
 . تولید د ن  و توسعة پايد ر  ست

د ر  ر لة خدما ت  هايي  ست که عهده مسئول کنحرل و نظار ت هر سازما  ، يو وز رتخانه
  .پرد زد ها مي هه معرفي  جمالي  يو سازما  (1)جدول . فني هه دولت و مردم هسحند

 

 ی   نوآ ریفنّا ر، زار ت علومهای  ابسته به   سازما  (1)جد ل 

 توضیحا ت نقش ها سازما 

مرکز دریافت از را  د ر 
 مالزی

، گیر   ز دور  ند زه، دريافت  ز ر ه دور
 و تحقیق( GIS) سیسحم  طالعاتي جغر فیايي

در کو الالمپور و ( HQ)  د رة مرکز 
 پاهانگ،  يسحراه دريافت زمیني در تمرلو

عالقه و درک علوم ، شناخت، ي فز ي  آگاه مرکز ملی علوم
  فنّاورو 

 کو الالمپور، هوکیت کیار 

سازما  مدیریتی ملی اقیانوس 
 شناسی

  د رة مرکز  در پوتر جايا توسعة علوم دريايي و  قیانوس شناسي

  د رة مرکز  در پوتر جايا توسعة علوم فضايي و تحقیق سازما  ملی علوم فضایی

    هخدما ت مشاور، جزيه و تحلیش شیمیاييت سازما  علوم شیمیایی مالزی
 تفحص/ و تحقیق

 سالنرور،  د رة مرکز  در پحالینگ جايا

    همالک ر کحور هسح. سالنرور، هنري و تحقیق    ه  هسحفنّاورتوسعة  مالزیای  هسازما  هست
TRIGA Mark II, 1 MW  1370 ز سال 

خطار خدما ت ملي نظار ت هر هو شناسي و   سازما  هواشناسی
 هاليا  طبیعي

، پحالینگ،  د رة مرکز  پی  هیني و ع هو 
آور    يسحراه جمع 991. سالنرور، جايا

  طالعا ت در سر تا سر کشور

  د رة مرکز  در کیبر جايا  سحاند ردها  ملي و هیئت  عحبار هخشي سازما  استانداردهای مالزی

هیئت جواز بخمی انرژی 
 اتمی

ه  ز مو د ر ديو کحیو کنحرل و نظار ت هر  سحفاد
 يو هیئت همچنیو مسئول هررسي . در صنايع

 . و  جر   قو نیو  يمني  ست

 سالنرور،  د رة مرکز  در دنرییش

 www. mosti. gov. my: منبع
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هدا    فعالیدت  ها  ياد شده  ز طريدق ترهیدت نیدرو   نسداني محخصدص و      سازما 
ها  معحبر  هويژه د نشراه ،مالز  ها   رتباط خوهي ها د نشراه ،مشحرک تحقیق و توسعه

 . دولحي د رند
 
 های کوشك   متوسط بنگا  -ب

 در هدا  هدر    رتقدا  نقد   يدو شدرکت       جر يدي و کدارهرد   يدو کشدور    ها   هرنامه
 :  ز ساز  عبارتند تجار 
 نیاز؛ آموزش کارآفريني و ترهیت نیروها   نساني مورد -
ها  کوشک  رشد سريع و پايد ر هنراهفر هم کرد   میانا ت زيرهنايي که محضمو  -

 ؛و محوسط  ست
 ها  مالي؛  نجام  مايت -
ها  کوشک و محوسدط و ترغیدب    در هنراه  ند ز  و  دها  تحقیق و توسعه ر ه -

، سدازما  مدديريت صدنعحي   ) ها هه  سحفاده عملي  ز فر يند تحقیدق و توسدعه    يو هنراه
1970 :91.) 
 -نظام  قحصاد   ها  کوشک و محوسط در توجه هه نق  هسیار مهم هنراه ها 

ها معموالً ها آنها  عنايت هه مشیالتي که  يو نوع هنراه  جحماعي کشور مالز  و ها
شنديو  سحر تژ  هر    مايت  ز  يو و  دها و کمک هه توسعه و ، هرو هسحند رو

هر   رسید  هه  هد ا مشخص شده در هر . گسحرش آنها طر  ي و تدويو شده  ست
مالز  هحو ند ، ر هیارهايي  نديشیده شده  ست تا ها  سحفاده  ز  يو ر هیارها، ر تژ  سح

 . ها  کوشک و محوسط دست ياهد هه  هد ا کال  خود در زمینه  مايت  ز هنراه
 يو پیوند  ز دو . ها د رند ها  يو هنراه    ه سن پیوند نزديک و ،مر کز آموزش عالي

 مشدارکت  سدحاد   در   شدحغال پداره وقدت و     ،نخسدت : طريق صدور ت گرفحده  سدت   
ها  تحقیقداتي کوشدک يدا      نجام طرح ،دوم و ،ها توسعه  يو هنراه تحقیق وها   هرنامه
 . ها هر  ساس نیازها  آنا  د نشجويا  در  يو هنراهها   نامه پايا 
 

 استقالل دانمگاهی -9
 تو   هه سه تیپمي ها  مالز  ر  د نشراه ، سحقالل د نشراهي و عمق آ   ز نظر سطح 
 : تقسیم کرد( گونه)
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و هسحه هه دولحند  ما  ز نظر علمي : ها  دولحي تینیکها و پلي کال ، ها د نشراه -6
 . تا  دود   سحقالل عمش د رند

 ز نظر  د ر  و مالي و علمي  سحقالل کامش : ها  خصوصي ها و کال  د نشراه -2
هويژه  ز نظر تضمیو  ،ه در وز ر ت علومهايي  ز طريق  د ره کش مرهوط  ما نظار ت ،د رند

 . پذيردصور ت مي ،کیفیت و  سحاند ردها  آموزشي

 يو شعبا ت زير نظر د نشراه  صدلي و مدادر کدار    : ها  خارجي شعبه د نشراه -3
هدا  ز    ز آنجا که هزينده  يدو د نشدراه   . کنند و  ز  سحقالل علمي خوهي هرخورد رندمي

نیدز  لي  ز نظر  د ر  و ما، شودويا  تأمیو ميطريق درآمدها   اصش  ز جذ  د نشج
 . د رند سحقالل عمش خوهي 

 : عبارتند  ز  سحاند ردها   سحقالل د نشراهي  ز نظر وز ر ت آموزش عالي
  استقالل علمی -1

 ،ها  يو  ال. ستها  علمي ر  د ر ي تمامي فعالیتمديريت د نشراه مسئولیت نهاي
 . ز هايد  سحقالل مشخصي در مسالش علمي د شحه هاشده نیمؤسّسمديريت هر د نشیده يا 

 استانداردهای ا لیه -0
ه هايد  سحقالل مناسبي هر   طر  ي هرنامه تحصیلي و آموزشي و تخصیص مناهع مؤسّس 

 سحقالل هايد ، در  مو ؛ طمینا   ز  اصش شدد   هد ا هرنامه د شحه هاشد هه منظورالزم 
که هايد ها مذ کره و )ر   ا ت ديررمؤسّسها و  د نشراهها و ها  آموزشي د نشیدهدوره

 . نیز پوش  دهد( ساز  مناهع و  طمینا   ز کیفیت هاشد مشاوره و همیار  جهت ههینه
 

 توسعه کیفیت -9
مشارکت تمامي کارکنا  علمي هايد ها تمرکز هر توسعه و  جر   هرنامه مشخص و  

د فرد  و نظار ت و سرپرسحي علمي رش، مسئولیت  جحماعي، تحقیقا ت، هینانهو قع
 . د نشجويا  هاشد

 لخصوص  علي ،ه هايد يک خط مشي در تعار ا ت مرهوط هه کارکنا  علميمؤسّس 
هايد طبق نیازها  تحصیلي  نیز مناهع تحصیلي و د شحه هاشد ،ها  شخصيدر فعالیت

 . که شامش توسعه ساخحار و کارکنا  علمي  ست هاشد
 ما هايد پاسخرو   ؛لز  پشحیباني خوهي  ز هاهت مالیا ت د رندها  دولحي ما د نشراه
 .(2262وز ر ت آموزش عالي مالز ، ) دولت هاشند
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 یکمّهای  یافته

 هه وز ر ت علوم مالز  مر جعه و مسحقیماً ،آمار  معحبرها   هر   دسحرسي هه د ده
 در.  نده شدزها  مااليي هه فارسي هرگرد  ز شده تهیه و آمار  منحشرها   سالنامه
سايت  هخ  آمار ها  معحبر  شو  هانک جهاني و ها نیز هه سايت شاخص ز هرخي 

  فنّاور نظام علم و تحوّلمانند گز رش طرح  د خش کشور  سناد  ز هرخي يونسیو و
ها ها  نسبت ها و شاخص ز هعضي . مر جعه شد( هخ  آمار  کشورها  رقیب)

ها    کنو  يافحه. محقق محاسبه گرديد  ز سو ا ه قدرمطلق خام وها   د ده  سحفاده  ز
 : کنیم مي در سه هخ   ر له ي ر کمّ

 دانمجویی ر ندهای آموزشی    ضعیت   -الف
 0221  ز سدال  ر  د نشجويي  يو کشور شي وزروندها  آمو و عیت و( 0) جدول در
 :کنید مي ه مخحلف مشاهدهمؤلف 10 درمیالد   0212تا 

 
 ندهای آموزشی   دانمجویی ضعیت   ر  (0) جد ل

 0212 0223 0227 0221 0229 0229 0229 0229 0220 0221  ردیف
 932999 971999 993193 979719 070097 099073 077792 099979 099090 093037 پذيرش د نشجو 1
 1199199 1292109 301997 719097 197192 993999 932139 997913 990999 907913 نام شده د نشجويا  ثبت 0
 093929 092799 011990 010929 139191 199990 007990 099917 099902 191979  لححصیال  فارغ 9

تعد د د نشجو در هر يیصد  9
   9073        هز ر نفر جمعیت

نام آموزش  نرخ ناخالص ثبت 9
    13/03 92 03 91 91 07 09 عالي

نسبت زنا  د نشجو هه کش  9
 9911    99 99 99 91 99 99 د نشجويا 

    1111 1973 1992 1099 1039 1039  ها  آموزشي  جر  شده دوره 1

آموزشي علوم  نساني ها   دوره 7
    902 792 711 119 192 191  و هنر

ها   تعد د د نشجويا  د نشراه 3
 991903 979911  999722 909171 919311 900731 919999 039922  خصوصي

 02   17 10 12 11 11 11  ها  خصوصي تعد د د نشراه 12

تعد د مر کز آموزشي عالي  11
    909 919 993 993 993 999  خصوصي هر ساس نوع مرکز

 122222  11222 91307       د نشجويا  خارجي 10

سهم هودجه آموزشي دولت  ز  19
     1/9 9/1 3/9 9/1 1/1 9/1 تولید ناخالص د خلي

 
 : دهد مي شا ن( 0) جدولها   د ده

 0229تدا   0221هدا     ز نظر پذيرش د نشجو در مقطع سال آموزش عالي مالز  -
خدود  ه  يو رشد  الت جهشي هد  0221تا  0229ها    ما در سال ،رشد آر م و تدريجي
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سدال قبدش  ز آ     در مقايسده هدا  رشد % 97ها  0221   که در سال گونهه ه؛ گرفحه  ست
فاصدله   در وشدده   هدا  هعدد محوقدف   جهشي در سدال  لبحه  يو روند رشد .  يم مو جه
 . یمهتدريجي مو ج رشد ماليم و هامیالد   0212 تا 0221 ها  سال

و  0229روند رشدد تددريجي تدا سدال      ،نام شده  ز ندظر تعد د د نشجويا  ثبت -
   گونهه ه ؛قاهش مشاهده  ستمیالد   0212و 0227و  0221ها  رشد جهشي در سال

 فر تدر يعندي   ،نفر 1199199نام شده هه  تعد د د نشجويا  ثبتمیالد   0212که در سال 
شدد  آمدوزش       هتو   هه تود مي ي يو جه  کمّ  ز. رسیده  ست ،يک میلیو  نفر  ز

 . کرد طي دهه گذشحه ياد عالي مالز  در

 تعد د د نشجو در هر يیصد هدز ر نفدر جمعیدت    ،شده منحشر آخريو آمار هر هر -
 . نفر  ست 9911 يو رقم هر    ير     ست کهفر ن 9073 يو کشور، 

 0221هدز ر نفدر در سدال     191هدا  مدالز   ز     لححصدیال  د نشدراه   تعد د فارغ -
درصد  92رسیده و رشد  دود میالد   0212هز ر نفر در سال  093هه هی   ز میالد  

 . ر  تجرهه کرده  ست

 09 ز مدیالد    0229تدا   0222نام در آموزش عدالي  ز سدال    نرخ ناخالص ثبت -
هه هعد  يدو روندد کداه     میالد   0229 ما  ز سال  ،درصد  فز ي  يافحه 91درصد هه 
نام در همدة   نیحه جالب توجه  يو  ست که سهم زنا   ز نرخ ناخالص ثبت. يافحه  ست

 .  ز مرد   هیشحر  ست شده، ها  مورد هررسيسال
  د نشجو هه کش د نشجويا  نسبت زنا (0)ها  جدول  ساس د ده گونه که هر هما 
 ،درصد در نوسدا  هدوده  سدت    1/91 تا 91هیو میالد   0212تا  0222ها   نیز در سال
 . کند لححصیال  ز  نیز سهم هرتر آنا  ر  در آموزش عالي تأيید مي درصد فارغ

 کده  دهدد ها  آموزشي  ر له شده در آموزش عالي مالز  نشا  ميهررسي دوره -
 ها ها  آموزشي در ساير گروهاني و هنر هی   ز مجموع کش دورهسهم گروه علوم  نس

 .  ست(   و فني و  رفه فني و مهندسي ،علوم پايه)
هدر   ؛ها  علوم  نساني  سترشحه ها و يو  مر هیانرر توجه ويژة  يو کشور هه دوره

هدا  علدوم پايده و فندي و     رشدد کمّدي دوره  میالد ،  0229و  0229ها   شند در سال
 . دهدخوهي ر  نشا  مي و عیتدسي مهن
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 ؛ها  خصوصي نیز رشد خوهي ر  تجرهه کدرده  سدت   تعد د د نشجويا  د نشراه  -
 0212نفر در سدال   991903هه  0220نفر در سال  922/039   که تعد د آنا   ز گونهه ه

 ز يدازده   ها  خصوصي مالز  نیدز  تعد د د نشراه ،هه همیو ترتیب ؛ فز ي  يافحه  ست
.  رتقددا يافحدده  سددتمددیالد   0212د نشددراه در سددال  02هدده  0220شددراه در سددال د ن

يک موقعیدت ممحداز هدر   جدذ       ،مرکز آموزش عالي خصوصي 909هرخورد ر   ز 
 . فر هم آورده  ست در  يو کشور د نشجو

تنها در عرض يک  0227تا  0221تعد د د نشجويا  خارجي در مالز  نیز  ز سال  -
مدالز  مبندي    میالد  0212هدا هرنامة  هم  کنو   ز سويي ؛ ست هر هر شده 9/1سال 

 درصد 12هی   ز . هر د ر  هود  يیصد هز ر د نشجو  خارجي کامالً تحقق يافحه  ست
هر سداس يدک    ، يدو جهد    و  ندد  يو د نشجويا   ز کشورها  خاورمیانه جذ  شده

 . هرنامة جد  و مدوّ   اصش شده  ست

هدا و  فدت و   ولت  ز تولید ناخالص د خلي ها نوسدا  آموزشي دها   سهم هودجه -
 يدو  .  سدت ها  دولت خیزهايي مو جه هوده  ست که   حماالً معلول تغییر در سیاست

درصدد  فدز ي  يافحده     1/1هده   0220ش  درصد هوده که تا سال ، 0222سهم در سال 
  ز آ و پدس  درصد رسیده  3/9هه  0229سپس  يو روند کاه  يافحه و در سال  ؛ ست

هدا کداه    مدیالد    0229درصد  فز ي  يافحه و در سال  9/1مجدد ً هه  0229در سال 
جز تغییدر  ت   تو ند علحي يو  فت و خیزها نمي. درصد رسیده  ست 1/9گیر  هه  ششم

 . ها   قحصاد  د شحه هاشدسیاسي در سطح دولت و جاهجايي  ولويت

ا  آمدوزش عدالي در کدش    هد سدهم هزينده   ،رغم  يو در هیست سدال گذشدحه   علي 
هده   1331درصد در سال  02خوهي د شحه  ست و  ز   فز ي ها  آموزشي دولت  هزينه

 .رسیده  ستمیالد   0229درصد در سال  99
 

 ر ندهای کادر آموزشی  ضعیت   -ب
هدا    آمدوزش د نشدراه   روند رو هه رشدد کدادر   ،آمار ها   ها  تیا هه د ده (9)جدول 

  :کند مي مالز  ر  هازنمايي
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  ضعیت   ر ندهای کادر آموزشی (9) جد ل
 0212 0227 0221 0229 0229 0229 0229 0220 0221  ردیف

ها  دولحي و  کادر آموزشي د نشراه 1
 91399 97772  99079 99099 91210 99119 99399 92999 خصوصي تمام وقت و نیمه وقت

0 
ها   کادر آموزشي ز  د نشراه
قت و دولحي و خصوصي تمام و
 نیمه وقت 

19999 19021 01991 00112 01192 00990   99299 

9 
کادر آموزشي ها مدرک دکحر  

ها  دولحي و  تخصصي د نشراه
 خصوصي

      9121  11997 

کادر آموزشي ها مدرک دکحر   9
 0993 9921 1912 1999 1997 1292 797 197  ها  خصوصي تخصصي د نشراه

 تعد د کارکنا  آموزشي در 9
 03209 09279 17271 19217 19999 19711 19171 19930  ها  خصوصي د نشراه

 
 : دهند که مي نشا  (9)جدول ها   د ده

نفدر   03319مدیالد    0222ها در سال  هر هر آمار يونسیو کادر آموزشي د نشراه -
رسدیده  مدیالد    0212نفر در سال  91399هوده  ست که ها يک روند رشد تدريجي هه 

 کده  دهدد  مدي   ما آمارها  تفصیلي هعد  نشدا   ،شند مطلو   ست هر رشد يو   ست
ي د نشدجويا  ندامطلو    درجه دکحر  در مقايسه ها جه  کمّ جذ  کادر آموزشي ها

 . هه  فت کیفیت د مو زده  ست هوده و

يدک هده ندوزده    ، مدیالد   0227کادر آموزشي هه د نشدجو در سدال   کش نسبت  -
که تمام کارکنا  آموزشي ياد شده صدال یت مدرسدي   ها  يو تو یح  ؛شود محاسبه مي

هدا  سدطح    کدال   و    هفني و  رفد ها    ز آنها نیز در دوره    ههخ  عمد، و ند رند
مدرسا  ها مدرک لیسانس در نظام آمدوزش عدالي مدالز     . پايیو مشغول هه کار هسحند

 . هسیارند

 مدا نسدبت    ،تدرصدد  سد   99رغم  ينیه تعد د د نشجويا  دخحر در مالز   علي -
 يدو  . درصدد هدوده  سدت    7/97، 0229کادر آموزشي ز  هه کش کادر آموزشي در سال 

 ما در فاصله  ؛در همیو  دود مشهود  ستمیالد   0229تا  0222ها   شیاا در سال
 . خوهي کرده  ست رشد هسیار ، يو شاخصمیالد   0212تا  0229ها   سال

هدا  دولحدي و    صي در د نشدراه جمع کارکنا  آموزشي ها مدرک دکحر  تخص  -
تريو شدال  آيندده آمدوزش     و  صلي ،نفر  ست که رقم پايیني  ست 11997خصوصي 

ها   حسدا    لیسانس و نررفحو مرهیا  فوق نظر در ها زير  ؛دهد مي عالي مالز  ر  شیش
 هود خو هد هه د نشجو يک هه نود نسبت  سحاد ،د نشجو هز ر صد  دود يک میلیو  و

 . جده فاصله زياد  د ردند رد يک هه هکه ها  سحا
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( نفر 92999) 0221رشد خو  تعد د کارکنا  آموزشي  ز سال عیو  ال  در  ما -
 .  ست هر هر 0/0 دود  و قاهش توجه( نفر 91399)میالد   0212تا سال 

( 9) هدا  جددول  ها  خصوصي که مطاهق د ده تعد د کارکنا  آموزشي د نشراه -
نفر  فز ي  يافحه 03209هه میالد   0212در سال  ،هوده  ست نفر 19939 ،0222در سال 
 . درصد رشد ر  تجرهه کرده  ست122و  دود 

 

 یفنّا ر تحقیقا ت  های  ر ند  ضعیت   -ج
 . دهد مي نشا   يو کشور در   ر فنّاور روندها  تحقیقا ت و و عیت و( 9)جدول 

 

 یفنّا ر ضعیت   ر ندهای تحقیقا ت    (9)جد ل 
-1339  ردیف

1337 0220 0229 0229 0229 0229 0221 0227 0223 0212 

     09977 __ 92379 __ 09391 10101 پرسنش تحقیق و توسعه 1

تعد د محققا  در يک میلیو   0
     103  311  199 071 نفر

هودجه تحقیق و توسعه هر ساس  9
     0279293  1991991  1919979 110730 قدر ت خريد هه هز ردالر

ناخالص  سهم تحقیقا ت  ز تولید 9
   ./99 ./99 99/2  92/2  91/2  د خلي

  پیشرفحه  ز فنّاورسهم صادر  ت  9
 99 91 92 90 7/99 9/99 9/99    کاالها  صادر شده

تعد د  خحر عا ت هه ثبت رسیده  9
    932  971 939 911 999 972  لمللي مالز  هیو

درخو ست ثبت  خحر ع  فر د  1
 1099 1099 717 912       مقیم

درخو ست ثبت  خحر ع  فر د  7
 9092 9929 9979 1120       غیرمقیم

 لمللي نمايه  تعد د مقاال ت هیو 3
 ISI        0729  9929 شده در

 : منابع
  -0212 –سايت آمار  يونسیو 

 فنّاور ، تحقیقا ت و معاونت پژوهشي وز ر ت علوم( 1977)  فنّاورعلم و  تحوّلگز رش طرح 
  فنّاورنشانررها  علم و، 0212سايت هانک جهاني 
 1973،    شیر زسايت کحاهخانة منطقه

 : (9)جدول ها   مطاهق د ده
هر هر  فدز ي    هه دومیالد   0229تا  1337تعد د پرسنش تحقیق و توسعه  ز سال  -
 . رسیده  ست نفر 09977 هه يافحه و
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 0229تدا   1337در فاصدله سدال    ،یدت محققدا  در يدک میلیدو  نفدر جمع     تعد د -
 .  ست رسیده هر هر 9/0 ههمیالد ، 
و دعیت  . درصدد  سدت  . /992سهم پژوه   ز تولید ناخالص د خلي در مالز   -

 . هر هر  ست ها  ير  پاکسحا  و ، مالز  در  يو شاخص  ز هندوسحا 
د درصد  99  پیشرفحه  ز کاالها  صادر شدده  ددود   فنّاورسهم صادر  ت د ر    -
درصد  9 يو سهم هر    ير   . موقعیت مالز  هسیار هرجسحه  ست  ز  يو  یث  ست و
 .  ست
. مورد هدوده  سدت   932میالد   0221ي مالز  در سال  لملل وتعد د  خحر عا ت هی -

شنانچه  يو مورد ر   ، وپاکسحا  ههحر  ست  ير   و، و عیت مالز   ز  يو نظر  ز ترکیه
 .  ست ههحرو عیت  يو کشور  ز هندوسحا  نیز  ،مهه نسبت جمعیت لحاظ کنی

ي نیدز و دعیت مدالز  ممحداز      لمللد  ودرخو ست ثبت  خحر ع هیها    ز نظر پرونده
 .  ست
د شدحه   ISIي در نمايده   لمللد  ومقاله هی 0729تعد د میالد   0227مالز  در سال  -
 ترکیده و ، مصدر ،   ز  ير  و جلوترمالز   ز عرهسحا   و عیت ،همؤلف ز نظر  يو .  ست

جهشي هسدیار خدو   يدو تعدد د هده       ها میالد  0212در سال . تر  ست پاکسحا  عقب
 . هر هر شده  ست مقاله رسیده و در عرض دو سال نزديک هه دو 9929
 
 بندی جمع

. مالز  طي سه شهار دهه گذشحه هه رشد صنعحي ششمریر  دست يافحه  ست
گذ ر  رو  آموزش در جهت دگرگوني و  يهسرماکه  ند  مسئوال   يو کشور دريافحه

آنها مناطق رشد مورد نظر ر  درو  صنعت  .پیشرفت  ز  همیت خاصي هرخورد ر  ست
 ند که  و تولید شناسايي کرده و نظام آموزش عالي خود ر  هه نحو  سازما  د ده

مورد نیاز خود ر  هر   کارکرد مناسب آ  نظام صنعحي فر هم سازد و  ها  مهار ت
ريز  شده  مشاهه  قحصادها  هرنامه ، يو و عیت.  ت صنعحي هه پی  رودتحواّلپا   هپاه

 . گیر  شده  ست هدا  ست که در آنها رشدها  مشخص و مورد نیاز
آموزش عالي  ،در دهه گذشحه که دهد مي هررسي  سناد و مد رک موجود نشا 

 يو مدو  ها   ريز  شده ر  که محصول هرنامه هرنامه يمالز  يک دوره رشد جهش
-تعد د  1332در سال .  ستپشت سر گذ شحه هوده  هخ  آموزش عالي در کشور

 رقم  يو ؛نفر رسیده  ست 1199199هه  0212نفر هوده که در سال  19117د نشجويا  
 .  ست درصد 1022هه معني رشد  هی   ز 
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معیو تقسیم و  ز ها   که هرکد م هه دوره 0202 و 0212هايي شو   هرنامه
 ؛ ند تصويب و هه  جر  گذ شحه شده  ند هرخورد ر هوده ها  کمي دقیق گذ ر  هدا

مقرر شده هود که تعد د د نشجويا  خارجي هه صد هز ر  0212در هرنامه  ،هر   نمونه
قاهش پاي   شو  هدفي عیني و ؛ يو هدا هم  کنو  تحقق يافحه  ست. نفر هرسد

سال   ز ،هاد ت آمار و  رقامي که هیا  شدهه ش ،آموزش عالي مالز ها   هرنامه . ست
 . هه هعد آثار عملي خود ر  نشا  د ده  ستمیالد   0221

داليش آ  که تضمیو کیفیت  ست  ،پذير آموزش عالي مالز  يیي  ز نقاط آسیب
علمي  هیئت يو کشور هنوز نحو نسحه  ست هه  صالح هرم  نخست  ينیه :محعددند

دلیش ديرر  ينیه جه  کمّي در تعد د  ؛م کندمطاهق  سحاند ردها  کیفي  قد 
پذير  ر  وسعت هخشیده و هه يک   هعاد  يو آسیب ،د نشجويا  و مر کز د نشراهي

 99 ز طريق سهمیه ها  سومیو دلیش ورود مااليي ؛شال   صلي تبديش نموده  ست
دلیش  ؛تبارها  ز تو   علمي  ندکي هرخورد رند  ست که در قیاس ها شیني  درصد

 . ي  ست لملل وهیها   هند  ها در رتبه ماندگي د نشراه هارم   ساس عقبش
هیانرر  يو  میالد  0221در سال ( MQA) سیس آژ نس مسحقش تضمیو کیفیتأت

ها غافش  هر کیفیت آموزش  يو عو مشثیر  ت منفي أ ست که مدير   آموزش عالي  ز ت
 سحاند رد و  و هطي  عالم کرده ها   يو آژ نس  حي هر    سحقالل د نشراه.  ند نبوده
 .  ست

هرنامه .  رکت هر  ساس هرنامه مدو   ست ، ت آموزش عالي مالز يیي  ز نقاط قوّ
جانبه  ست که  حي  ز مقوله  همه يک هسحه کامش و ، سحر تژيک آموزش عالي مالز 

ي  لملل وتوسعه هی، نوآور   رتقا  تحقیقا ت و، تقويت عملیرد سحاد آموزش عالي
غفلت . ..ا ت آموزش عالي ومؤسّستقويت ،  رتقا  کیفیت تدريس و يادگیر ، شد 

 يو  مید ر   يجاد کرده  ست که آموزش عالي مالز   ، يو نیحه قو ت. نیرده  ست
 ها و نهاده  ست هر شال  «نوآور  جهاني شد  و»که خود نام آ  ر      ههحو ند در ده

 . موجود فالق آيدها   کمبود
 

 ای ایرا هایی بر درس
 1919 ش ها تأسیس د نشراه تهر   در سال  د نشراه  ير ني هه معني مدر   مروز 

در کشور مالز   يو فرآيند پس  ز  سحقالل  يو . شمسي  رکت خود ر  آغاز کرد
سال هعد  ز  ير   شیش  09يعني ( شمسي 1999معادل ) میالد  1391کشور در سال 
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سرعت فرآيند  ر  که در غر  در طول دهه ه مالز  تو نست در طول پن   ما ؛گرفت
سال کامش شده  ست طي کند و  مروز هه عنو   يیي  ز کشورها  آسیايي مطرح  322

نظام  ،در  قیقت.  ست    ه ست که د ر   نظام آموزش عالي نسبحاً توسعه يافح
 ما در همیو  ، رکت توسعه خود ر   ز نظر زما  فشرده کرده ،آموزش عالي مالز 

توجه  ،در  يو مورد. الزم ر  تجرهه کرده  ست    ه ت کوتاه هسیار   ز  قد ما ت هرناممد
 : هه تجار  مهم  يو کشور در  هعاد زير مفید و  رور   ست

ها   خیر تجرهه  ساهقه ر  در سال يک جه  کمي هي ،هر دو کشور  ير   و مالز 
 و عي و نیاز خانو رهامحصول عو ملي شو  فشار تقا ا   جحما ، يو جه .  ند کرده

مدير   . همچنیو ظهور صنعت آموزش عالي هه عنو   مظهر   ز  قحصاد د ن   ست
 ، ز سو  ديرر ؛ ند ريز  کرده ساز  و هرنامه ظرفیت تحوّلآموزش عالي مالز  هر    يو 

هار  ند تا هحو نند فشار تقا ا ر  م خود ر   رتقا د دهها   و هرنامهها  قاهلیت  نعطاا و رويه
 . کنند

ها   نخست توسعه کال  :دو  قد م در دسحور کار قر ر گرفحه  ست ،هديو منظور
    ههه گون ؛و دوم توسعه همه جانبه آموزش عالي خصوصي ،ها تینیک عمومي و پلي
در . کنند مي کش د نشجويا  در مر کز آموزشي خصوصي تحصیش% 92که هم  کنو  

کارد ني در ها   ما  قد م نخست و توسعه دوره  ؛ ير    قد م دوم صور ت گرفحه  ست
 . هايست هیشحر مورد توجه قر ر گیرد ها مي تینیک ها و پلي قالب کال 

تو    ز  مي هايي  ست که  ز ديرر درس ، رکت هر  ساس هرنامه دقیق و مدو 
ي شد  و  لملل وهمچنیو پیریر  سیاست هی.  ت آموزش عالي مالز  آموختتحوّال

 يو  موفق آموزش عالي ز نیا ت  ،ي د نشجويا  و  سحاد   لملل وهی فز ي  تحرک 
ها    سحاد خارجي در د نشراه 0222که هم  کنو   دود     ههه گون ؛کشور  ست

در ساير کشورها مشغول نیز د نشجو  مااليي  08888. کنند مي مالز  تدريس
 حصیشها  مالز  ت در د نشراه هم د نشجو  خارجي تحصیلند و يیصد هز ر

در کنار آ  شنديو د نشراه  نرلیسي و  سحر لیا در  يو کشور شعبه د رند و  ، وکنند مي
گسحردگي . تحقیق و توسعه فعال شده  ستها   همیار  مشحرک در  وزهها   هرنامه

نبوده و محصول   خود هه  مر  خود ،ي شد  آموزش عالي مالز  لملل وو سرعت هی
 . ريز   ست قدر ت هرنامه  ر   وذگ  جماع سیاست،  نعطاا

در مالز  هه جا  . در  وزه تولید علم و نوآور   ست آموزش عالي آموزه ديرر
که تعد د     ههه گون ؛هه ثبت  خحر ع توجه هیشحر  شده  ست ISIکید هر مقاال ت أت

 يک شهارمآ ،  ما تعد د مقاال ت  ،ي  يو کشور شنديو هر هر  ير   لملل و خحر عا ت هی
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روند تبديش علم هه ثرو ت ها سهولت هیشحر   ،هديو معنا که در مالز . کشور ماست
مالز  موفق شده . شوند مي ساز  منحشر قبش  ز تجار ها   ما در  ير    يده ؛شود مي طي

 در  الي ؛ي د شحه هاشد لملل و ظهارنامه ثبت  خحر ع هی 9999تعد د  0212 ست تا سال 
 ي ر  هه ثبت رسانده  ست لملل و خحر ع هی 011 سال گذشحه تنها 99 ير   در طول  که
  .(1932، عبد خد  و همیار  )

ها  د نشراهو سهیم ساخحو هه کارگیر   ،موفق  يو کشور  ز تجرهه ه ديررمؤلفيک 
هويژه در  ،ساز  نحاي  تحقیقا ت تجار مقوله کوشک و محوسط در ها   و شرکت
  پیشرفحه  ز کش فنّاورها  د ر   هم  کنو  سهم کاال.  ست ،   طالعا تفنّاور وزه 

درصد  ست که  ز میانریو  روپا و  مريیا هاالتر  99کاالها  تولید  صادر تي مالز  
 فز ر و محصول پیوند و همیار  نزديک   يو صادر  ت عمدتاً در  وزه نرم.  ست

 ؛دتو ند در  ير   نیز تیر ر شو مي  يو تجرهه موفق.  ست ITها   ها ها شرکت د نشراه
تو ند همچنا  فعال  مي IT فز ر و تحقیقا ت   وزه نرم ،زير  در شر يط تحريم  قحصاد 
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