
 ١

 التعليم يف ماليزيا
وإنتاجية  يهدف التعليم في ماليزيا بشكل عام إلى إعداد المواطنين بصورة أكثر ديناميكية

وروحياً وعاطفياً  كما يهدف إلى إعداد األفراد عقلياً. وإنسانية لمواجهة تحديات العصر
 تزويد الطالب التعليم على وجسمياً إعداداً قائماً على اإليمان باهللا وطاعته، وتحرص مناهج

المساهمة في عملية التنمية الوطنية  بالمعارف والمهارات ليتحملوا المسؤولية والقدرة على
 .األسرة والمجتمع والوطن لتحقيق وضع صناعي جديد، ولتحقيق وحدة ورخاء

 إدارة نظام التعليم
 :قومية، وتتم على أربعة مستويات هرمية هي إدارة التعليم في ماليزيا مركزية

 املركزي ) املستوى الفيدرايل= ١

ومشروعات  وزارة التربية هي المسؤولة عن ترجمة السياسة التعليمية إلى خطط وبرامج
لتنفيذ برامج التعليم  تربوية وفقاً للطموحات واألهداف القومية، وتضع الوزارة أيضاً اإلرشادات

 .على المستوى الفيدرالي وإدارته

عاونه اثنان من الوكالء، إلى جانب المدير العام للتعليم المسؤول للتربية ي ويرأس الوزارة وزير
 األمور المهنية التخصصية بالوزارة، والسكرتير العام للتعليم المسؤول عن األمور عن إدارة

 .اإلدارية بالوزارة

 .القرار وتتبع الوزارة نظام اللجان في إجراءاتها التخاذ

 مستوى الوالية = ٢
ماليزيا إدارة للتعليم، يرأسها مدير للتعليم  ن الواليات األربع عشرة فييوجد في كل والية م

واألنشطة التعليمية في الوالية، والوظيفة اإلدارية  مسؤول عن تنفيذ البرامج والمشروعات
الوالية هي تنظيم وتنسيق وإدارة المدارس في الوالية فيما يخص  الرئيسة إلدارة التعليم في

وتتولى هذه اإلدارة مسؤولية . تعليمية والشؤون المالية وتطوير المبانيال الموظفين والهيئة
تنفيذ البرامج التعليمية في الوالية وصياغة وتنفيذ خطط التطوير التربوي  اإلشراف على

وتقدم هذه اإلدارة تغذية راجعة باستمرار للمعلومات للوزارة حسب الضرورة حول  للوالية،
 .يم الوطنيةالمرن لسياسة التعل التطبيق

 )املنطقة /مكاتب التعليم يف املقاطعة(املستوى احمللي = ٣

حلقة الوصل بين  مكاتب التعليم في المنطقة هي امتداد إلدارة التعليم في الوالية، وتشكل
على تنفيذ البرامج  المدرسة وإدارة التعليم في الوالية، وتساعد هذه المكاتب في اإلشراف

 .عليمية في المدارس بالمنطقةوالمشروعات واألنشطة الت
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 )املدرسة(املستوى اإلجرائي = ٤

ويساعد المدير مساعد . واإلدارية في المدارس يتولى مدير المدرسة مسؤولية القيادة المهنية
وتشمل واجبات المدير بشكل أساسي إدارة المدرسة  .أول في إدارة األعمال اليومية بالمدرسة

المناهج الدراسية وفقاً لسياسة التعليم الوطنية وبرامج  بشكل عام، واإلشراف على تطبيق
ويقوم المدير باإلشراف على األنشطة المنهجية المصاحبة . الدعم التعليم اإلضافية وخدمات

ويوجد في كل مدرسة في ماليزيا جمعية لآلباء والمعلمين، . المدرسة مهنياً وتعزيزها، وقيادة
 عدة في إدارة المدرسة، وتعزيز التعاون بين المدرسةهذه الجمعيات الدعم والمسا حيث تقدم

 .والمجتمع

  متويل التعليم

% ١٨وتخصص الدولة للتعليم . البالد تتولى الحكومة الفيدرالية مسؤولية تمويل التعليم في
وتخصص . تقريباً من الناتج المحلي اإلجمالي %٦تقريباً من الميزانية القومية، التي تكون 

. لنفقات التطوير% ١٧,٥مصروفاتها للنفقات الجارية و تقريباً من% ٨٢,٥وزارة التربية 
التعليم االبتدائي : والتطويرية حسب البرامج التعليمية التي تشمل وتوزع النفقات الجارية

الفني والمهني، اإلدارة العامة، رعاية الطلبة، التخطيط والبحوث التربوية،  والثانوي، التعليم
 .داد المعلمين وتدريبهمالعالي، إع التعليم

 بنية وتنظيم نظام التعليم

ماليزيا مجاني ولكنه غير إلزامي، ومعظم المدارس في البالد حكومية أو مدارس  التعليم في
 .الحكومة تدعمها

االبتدائية ومدتها ست  ويتكون التعليم النظامي في ماليزيا من أربع مراحل، يبدأ من المرحلة
سنتان للمرحلة الثانوية العليا  ة الدنيا ومدتها ثالث سنوات يليهاسنوات، والمرحلة الثانوي

 .(السادس يطلق عليها الصف(وسنتان لمرحلة مابعد الثانوية 

 :وفيما يلي وصف ملراحل التعليم املختلفة يف ماليزيا

 املدرسة التعليم ما قبل

ستة آالف مركز  نينتشر التعليم ما قبل المدرسة في جميع أنحاء ماليزيا من خالل أكثر م
النوع من التعلم عن  ويخرج هذا. يلتحق بها األطفال من سن الثالثة حتى الخامسة من العمر

المراكز من قبل هيئات حكومية،  من هذه% ٧٧نطاق سلم التعليم النظامي، ومع ذلك تتم إدارة 
جميع هذه وتفرض . والمنظمات التطوعية أما البقية فتتم إدارتها من قبل المؤسسات الخاصة
 .مقدار كل رسم من مركز إلى آخر المراكز رسوماً دراسية على األطفال، ويختلف

 مرحلة التعليم االبتدائي
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األولى من التعليم االبتدائي عند سن السادسة من العمر ولمدة ست  يلتحق األطفال بالسنة
تتكون الحلقة المرحلة الصفوف من األول إلى السادس، تقسم إلى حلقتين،  وتضم هذه. سنوات

 .األول إلى الثالث، والحلقة الثانية من الصف الرابع إلى السادس األولى من الصف

 االبتدائي إلى تنمية الطلبة تنمية شاملة، وتزويد األطفال بأساس متين الكتساب ويهدف التعليم

ديهم من ل المهارات األساسية في القراءة والكتابة، باإلضافة إلى غرس مهارات التفكير والقيم
 .خالل المناهج الدراسية

المدارس، تستخدم كل منها لغة معينة للتدريس  ويتوافر التعليم االبتدائي في ثالثة أنواع من
الماالوية هي لغة التدريس، ومدارس تكون اللغة  المدارس الوطنية، حيث تكون اللغة: وهي

ومع ذلك . ا اللغة التاميليةالثالث تكون لغة التدريس فيه الصينية هي لغة التدريس، والنوع
 .إلزامية واللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في جميع المدارس في البالد تدرس اللغة الماالوية كمادة

 الثانوية الدنيا مرحلة

ومدة الدراسة بها ثالث سنوات،  ينتقل الطلبة لهذه المرحلة بعد إتمامهم المرحلة االبتدائية،
هذه المرحلة مباشرة، بينما يلتحق   الوطنية للصف األول منينتقل طلبة المدارس االبتدائية

يطلق عليه صف االنتقال لمدة سنة دراسية  بصف) الصينية والتاميلية(طلبة المدارس األخرى 
يهدف هذا الصف االنتقالي إلى تمكين . الدنيا واحدة قبل انتقالهم للصف األول من الثانوية

الماالوية والتي هي لغة التدريس في جميع المدارس  الطلبة من اكتساب المهارة في اللغة
 .الثانوية

 العليا املرحلة الثانوية
ويتم . الثانوية الدنيا مدة الدراسة في هذه المرحلة سنتان، يلتحق بها الطلبة بعد إتمامهم للمرحلة

 :الثانوية الدنيا، وهي توزيع الطلبة على ثالثة مسارات حسب أدائهم في اختبار

 كادميياملسار األ
 الطلبة في نهايتها اختبار شهادة التعليم الماليزية ويضم هذا فرعي العلوم اآلداب، يقدم

(MCE). 
 املسار الفني

نهايته أيضاً  هذا المسار تعليماً عاماً مع تركيز المنهج على األسس الفنية، ويقدم الطلبة في يقدم
 .اختبار شهادة التعليم الماليزية

  املسار املهني

 .الطلبة للحصول على الشهادة الماليزية للتعليم المهني هذا المساريؤهل 

 الثانوية مرحلة مابعد
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التعليم العالي األخرى،  تعد هذه المرحلة لطلبة االلتحاق بالجامعات المحلية واألجنبية ومعاهد
 :وهي ويوجد في ماليزيا نوعان من البرامج التي تقدمها هذه المرحلة

 برنامج الصف السادس

 .الختبار عام ما بعد الثانوية دة الدراسة في هذا البرنامج سنتان، يعد الطلبةم

 برنامج اختبار القبول يف اجلامعات
صفوف تحضيرية مصممة بشكل خاص لتمكين الطلبة من تقديم االختبارات التي  عبارة عن

ج تتراوح بين مدة الدراسة في هذا البرنام. معينة لتحقيق متطلبات القبول بها تعقدها جامعات
 .سنتين حسب الجامعة التي تقدم البرنامج سنة إلى

 التعليم الفني واملهني

 :من التعليم في نوعين من مدارس الثانوية العليا هما يقدم هذا النوع

 الفنية املدارس الثانوية
ومتخصص فني لتمكينهم  وذلك للتعليم الفني الذي يهدف إلى تزويد الطلبة بتعليم عام أكاديمي

العمل، ومدة الدراسة في  ن مواصلة تعليمهم العالي في المجال الفني أو االنخراط في سوقم
المدارس المواد األساسية نفسها  هذه المدارس سنتان، ويدرس جميع الطلبة في هذا النوع من

 .جانب مواد التخصص الفنية التي يدرسها طلبة المدارس الثانوية األكاديمية إلى

 املهنيةاملدارس الثانوية 

يهدف إلى توفير القوى العاملة الفنية للقطاعين الصناعي والتجاري،  وذلك للتعليم المهني الذي
وشامل لتلبية االحتياجات اآلنية والمستقبلية للصناعة في البالد، وتزويد  وتوفير منهج مرن

هذه ومدة الدراسة في . باألسس والمهارات والمعارف للتدريب والتعليم المستمر الطلبة
 :ويضم التعليم المهني مجالين من مجاالت الدراسة المهنية هما. سنتان أيضاً المدارس

تمكن الطلبة   ويؤدي إلى تقديم اختبار شهادة التعليم الماليزية المهنية،:التعليم املهني العام
 .التعليمية األخرى والمعاهد) البوليتكنيك(من مواصلة الدراسة في الكليات التقنية 

االختبار الذي يعقده المجلس الوطني   يعد هذا المجال الطلبة لتقديم:يب على املهاراتالتدر
 .لشهادة الحرف والتدريب الصناعي

التربية الماليزية في اآلونة األخيرة بطرح برنامج تخصيص المدارس الثانوية  وبدأت وزارة
وقربها من بمعنى أن تخصص كل مدرسة مهنية لصناعة معينة حسب موقعها  المهنية،

بتلك الصناعة، بهدف مساعدة الطلبة على اكتساب خبرات علمية أكثر من  المصنع المعني
 .موقع العمل خالل التدريب في

سوق العمل، قامت  ومن أجل تعزيز التعليم والتدريب المهني الجيد الذي يلبي احتياجات
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المهني، وتقوم عدد من  يمالوزارة بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم برامج التعل
والمهارات المهنية ذات صلة  الشركات والمصانع بتنظيم برامج تدريبية بهدف جعل المعارف

 .بواقع العمل

، حيث صمم »برنامج خصخصة مشاركة الوقت» وفي هذا الشأن، قامت الوزارة أيضاً بوضع
الت والمرافق الموجودة االستفادة من التسهي هذا البرنامج إلتاحة الفرصة للقطاع الخاص من

 .ألغراض التدريب في المدارس المهنية والكليات التقنية

 املناهج الدراسية

مسؤولية صياغة المناهج الدراسية لجميع المدارس  يتولى مركز تطوير المناهج بوزارة التربية
ير ويتم تطو. على األهداف والفلسفة التربوية الوطنية في ماليزيا، ويعتمد المركز في ذلك

مركزياً بمشاركة عدد من الممثلين عن المعلمين والتربويين  المناهج الدراسية تطويراً
 .في الوالية والمناطق والمسؤولين بمكاتب التعليم

 ومتكاملة فـي المجـاالت المعرفيـة    وتهدف المناهج الدراسية إلى تنمية الفرد تنمية متوازنة 
والضمير  لدى الطلبة، وزرع قيم المواطنة خالقيةوالتأثيرية والحركية النفسية، وغرس القيم األ
وفيمـا يلـي وصـف للمنـاهج       .وماهرة للبالد الحي تجاه الوطن، وإنتاج قوى عاملة مدربة

 :التعليم الدراسية حسب المرحلة ونوع
 مناهج التعليم االبتدائي 

اءة والكتابة األطفال المهارات األساسية في القر تهدف مناهج التعليم االبتدائي إلى إكساب
ويتحقق ذلك من خالل أسلوب التعلم الممركز حول . ونفسياً والحساب، وتنميتهم جسدياً وعقلياً

استراتيجيات التعليم والتعلم التي تستخدم طرائق متنوعة مثل التجميع  الطفل، ويشمل ذلك
دية للطفل من المالئم لتدريس مهارات معينة، واالهتمام الكبير باالحتياجات الفر المرن للطلبة

 األنشطة العالجية اإلثرائية، وتكامل المهارات والمعارف في الدروس التي يتم تدريسها خالل

خالل مادتي  ويتم توجيه الطلبة نحو العلوم والتكنولوجيا من. للطلبة، واستخدام المواد المتنوعة
الصف الرابع  ن، وتقدم كلتا المادتين ابتداء م»المهارات المحركة«و» اإلنسان والبيئة«

 .االبتدائي

الصفوف األول إلى (االبتدائي  تبلغ عدد الحصص الدراسية في الحلقة األولى من التعليم
الصفوف الرابع إلى (الحلقة الثانية  وفي.  دقيقة٣٠ حصة أسبوعياً، مدة كل حصة ٤٥)الثالث

 .دقيقة ٣٠ حصة أسبوعياً، مدة كل حصة ٤٨) السادس

 ليم الثانوياملناهج املتكاملة للتع
التي تطبق في جميع . الثانوي امتداداً لمناهج التعليم االبتدائي تعد المناهج المتكاملة للتعليم
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يهدف هذا المنهج إلى تقديم تعليم . الثانوي الدنيا والعليا في جميع أنحاء البالد صفوف التعليم
والنظرية  المهارات والقيم،لجميع الطلبة باستخدام الطريقة المتكاملة التي تدمج المعارف و عام

 .والتطبيق، والمنهج واألنشطة المصاحبة للمنهج، وثقافة المدرسة

 المنهج على اكتساب المعارف والمهارات التي تعزز من تنمية قدرات التفكير لتمكين ويركز

. والمفيدة الطلبة من عملية التحليل والتركيب والتفسير واستنتاج النتائج وطرح األفكار البناءة
الماالوية الكتساب  كما يركز المنهج على تدريس القيم األخالقية واالستعمال السليم للغة

 .المعارف وتعزيز مهارات التفكير

 الدنيا مناهج املرحلة الثانوية
وتضم مواد أساسية تتكون  توفر المناهج المتكاملة للمرحلة الثانوية الدنيا تعليماً عاماً للجميع،

الفنية والعلوم والجغرافيا والدين   واللغة اإلنجليزية والرياضيات والتربيةمن اللغة الماالوية
والصحية، ومواد إضافية تشمل اللغة الصينية  اإلسالمي والتربية األخالقية والتربية البدنية

 .واللغة التاميلية

 ويتكون األساسي،: المرحلة أيضاً مادة المهارات الحياتية وتنقسم إلى قسمين هما وتقدم في هذه
 واالختياري، ويتكون من. المهارات اليدوية والتجارة والحرف اليدوية والتربية األسرية من

واحد  ويشترط على الطالب اختيار مجال. مهارات يدوية إضافية واالقتصاد المنزلي والزراعة
 .من مادة المهارات الحياتية

 . دقيقة٤٠ة كل حصة أسبوعياً، مد  حصة٤٥وعدد الحصص الدراسية في هذه المرحلة 

 :العليا المناهج المتكاملة للمرحلة الثانوية

 مناهج املدارس األكادميية

التي تدرس في المرحلة الثانوية الدنيا، ما عدا  يدرس في هذه المدارس المواد األساسية نفسها
اميلية مواد وتعتبر اللغة الصينية واللغة الت. والمهارات الحياتية مادة الجغرافيا والتربية الفنية

: وتصنف المواد االختيارية تحت أربع مجموعات هي. في هذه المرحلة اختيارية إضافية
 .والمواد المهنية والتكنولوجيا، والعلوم، والدراسات اإلسالمية العلوم اإلنسانية،

 وتشمل. الجغرافيا والتربية الفنية كمواد اختيارية ضمن مجموعة العلوم اإلنسانية وتدرس مادة

الزراعية،  مهارات الحياتية عدداً من المواد االختيارية مثل مبادئ المحاسبة، والعلومال
 .والتكنولوجيا واالقتصاد المنزلي، التي تقع ضمن مجموعة المواد المهنية

التوازن بين المجموعات  وقد وضعت شروط معينة الختيار المواد االختيارية، لضمان حفظ
من مواد المجموعة الثانية  إلى ذلك، يكون التسجيل في مادةاالختيارية األربع، باإلضافة 

 .إلزامياً (المواد المهنية والتكنولوجيا(االختيارية 
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 مناهج املدارس الفنية واملهنية

بعض من المواد األساسية التي تدرس في المدارس  يقدم في المدارس الفنية والمهنية
المدارس الفنية اختيار مواد من ضمن ثالثة للطلبة في  باإلضافة إلى ذلك يمكن. األكاديمية

أما طلبة المدارس الثانوية المهنية فيمكنهم اختيار . والتجارة مسارات هي الفنية، والزراعية،
 .الهندسة، واالقتصاد المنزلي، والتجارة، والزراعة: التالية مواد من المجاالت

في المهارات تتراوح مدتها من ستة المهنية أيضاً برامج تدريبية قصيرة المدى  وتقدم المدارس
 التصليح الميكانيكي،: ومن ضمن المقررات التي تقدم في هذه البرامج. سنة واحدة أشهر إلى

 اللحام، خدمات الراديو والتلفزيون، السمكرة، صناعة األثاث، صيانة األجهزة، التبريد

 .والتكييف

 الربامج املصاحبة للمنهج

وتوفر المدارس ثالثة أنواع من . للمنهج الدراسي  جزءاً مكمالًتعد البرامج المصاحبة للمنهج
وتطبق هذه البرامج على مستوى . األندية، الرياضة الجهات الموحدة،: هذه البرامج هي

ويتم دعم بعض البرامج المصاحبة للمنهج مالياً . الوطني المدرسة والمنطقة والوالية والمستوى
فعلى سبيل المثال، يقوم البنك العام بتمويل . اع الخاصوالقط من قبل بعض الجهات الحكومية

ويمول المصنع الماليزي األمريكي لإللكترونيات برنامج الحرف  مشروع مغامرة الشباب،
 .دائرة الوحدة الوطنية مسؤولية برنامج الجسر الذهبي اليدوية للشباب، وتتولى

 النظامي تعليم الكبار والتعليم غير

البالد، وال توجد  ليزيا غير مسؤولة عن إدارة التعليم غير النظامي فيوزارة التربية في ما
الحكومية وشبه الحكومية  ومع ذلك توفر مختلف الجهات والهيئات. خطة وطنية لمحو األمية

 .اختصاصها التابعة للوزارات برامج لتعليم الكبار كل حسب

مهارات معينة   التدريب فيويتوفر التعليم غير النظامي للشباب والكبار كشكل من أشكال
التجارة والصناعة  وحرف مهنية تهدف إلى إعدادهم لألنشطة المنتجة والمشاركة بفاعلية في

وإحداث التغييرات في  والعمل في المنشآت االقتصادية األخرى، وتعزيز الوعي ببيئة العمل،
 .المجتمع

الموارد البشرية، وزارة وزارة : البرامج ومن ضمن الجهات الحكومية التي تقدم مثل هذه
األرض والتنمية اإلقليمية، وزارة الريف والتنمية  الشباب والرياضة، وزارة الزراعة، وزارة

تقدمها هذه الجهات الحرف المهنية، تطوير المهارات، المهارات  وتشمل البرامج التي. الوطنية
 قبل المدرسة، الهندسة الكهربائيةالقيادة، إدارة األعمال، الزراعة، التعليم ما  التعليمية الفنية،

 .والميكانيكية، والتجارة
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 تنظيم العام الدراسي

نظام الفصلين الدراسيين، ويبدأ العام الدراسي في األسبوع  تعمل المدارس في ماليزيا حسب
وعدد األيام الدراسية في . نهاية شهر أكتوبر من العام التالي األول من شهر ديسمبر حتى

 ٧,٤٥وتبدأ المدارس دوامها عادة في الساعة ).  أسبوعا٤١ً(السنة  م في أيا٢١٠المدارس 
الكثير من المدارس الماليزية، وبخاصة تلك التي تقع في المناطق الريفية  صباحاً، وتعمل

 .(صباحية ومسائية(النوبتين  ضمن نظام

 نظام التقويم واالختبارات

 .من الصف األول حتى الصف التاسعالحكومية نظام النقل اآللي  يطبق في جميع المدارس

نهاية السنة السادسة من المرحلة االبتدائية اختبار تقييمي في اللغة  ويقدم للطلبة عند
يقدم للطلبة اختبار ) الثالث من المرحلة الثانوية الدنيا(نهاية الصف التاسع  وفي. والرياضيات

 وبناء على أداء الطالب. ة الدنيايؤدي إلى الحصول على شهادة التعليم للمرحلة الثانوي وطني

المدارس الثانوية  في هذا االختبار، يتم قبوله إما في المدارس الثانوية العليا األكاديمية، وإما في
 .جانب التقييم المدرسي ويعتمد هذا االختبار على التقييم المركزي إلى. الفنية والمهنية

اختبار شهادة التعليم ) الثانوية العليا لمرحلةالسنة الثانية من ا(ويقدم طلبة الصف الحادي عشر 
وبناء على نتائجهم، يمكن للطلبة مواصلة دراستهم ما  .الماليزية أو شهادة التعليم الفني والمهني

لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، أو لاللتحاق  قبل الجامعية لمدة سنتين لتؤهلهم
 .بسوق العمل

 دمةاملعلمني قبل اخل إعداد
التي تقع تحت إشراف قسم إعداد  يتم إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات تدريب المعلمين

لتدريب المعلمين منتشرة في جميع   كلية٣١ويوجد في ماليزيا . المعلمين في وزارة التربية
ت ومن ضمن هذه الكليا. االبتدائية والثانوية أنحاء البالد، تعد المعلمين للتدريس في المدارس

 .وأخرى إلعداد معلمي التعليم المهني والفني واحدة إلعداد معلم التربية اإلسالمية،

سنة واحدة : حسب نوع البرامج التي تقدمها فتشمل تختلف مدة الدراسة في هذه الكليات
، سنتين ونصف السنة )مابعد التخرج(الدبلوم العالي  للخريجين الجامعيين للحصول على

ستة (عند نهايتها على شهادة التدريس، ثالث سنوات  يحصل الطالب) خمسة فصول دراسية(
 .شهادة التدريس للمتخصصين في التعليم الفني والمهني يمنح عند نهايتها) فصول دراسية

بعض الكليات برنامجاً مدته فصل دراسي واحد يحصل الطالب  وإلى جانب تلك البرامج، تنظم
 .لتربيةاألساسية في ا عند نهايته على الشهادة

 :هي وتتكون المناهج الدراسية في هذه الكليات من ثالثة أجزاء
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ماليزيا، واللغة   ويشمل علم النفس التربوي، وطرائق التدريس، والتعليم في:الجزء األساسي
اإلسالمية والتربية األخالقية،  الماالوية، واللغة اإلنجليزية، وتكنولوجيا التعليم، والتربية

 .وشؤون الخدمة العامة للتعليم ة، والتطور التاريخي لماليزيا،والحضارة اإلسالمي

االبتدائية المتدربين دراسة مساقات دراسية في   يتطلب من معلمي المرحلة:المواد الدراسية
والبيئة، والتربية األخالقية، والتربية البدنية،  طرائق التدريس، والرياضيات، واإلنسان

لمرحلة الثانوية المتدربون فيدرسون التربية األخالقية، والتربية ا أما معلمو. والموسيقا والفنون
 .الصحية، ومساقاً ضمن مناهج المرحلة االبتدائية البدنية، والتربية

الجزء على دراسة مساق في االقتصاد المنزلي، باإلضافة إلى   يساعد هذا:اإلغناء الذاتي
 المعلمين المتدربين قضاء فصل ويشترط على جميع. والفنون دراسة مساقات في الموسيقا
 .للتطبيق العملي دراسي واحد في المدارس

تدريب المعلمين، حيث يطلب  وتشكل األنشطة المصاحبة للمنهج جزءاً هاماً أيضاً في برنامج
األنشطة التي تؤكد المهارات المتعلقة  من جميع المعلمين المتدربين المشاركة بفاعلية في هذه

وتصنف هذه األنشطة ضمن ثالث . والقيادة والتدريب، وإدارة المكتبباإلدارة والتنظيم، 
 .والجمعيات، والهيئات الموحدة األلعاب والرياضة، النوادي: وحدات هي

 اإلعداد يف اجلامعات
ويوجد في . للتدريس في المرحلة الثانوية العليا ومرحلة ما بعد الثانوية تعد الجامعات المعلمين

ن أصل سبع بها كليات للتربية، مدة الدراسة بها تتراوح ما بين ثالث جامعات م ماليزيا خمس
 كما تقدم هذه الكليات). البكالوريوس(سنوات تمنح خريجيها الشهادة الجامعية األولى  إلى أربع

 .لمدة سنة واحدة) مابعد التخرج(برنامج الدبلوم العالي في التربية 

. فسها التي تدرس في كليات تدريب المعلمينالجامعات المناهج الدراسية ن وتدرس في هذه
أسس التربية، وعلم النفس التربوي، ودراسات تربوية، والتعليم : األساسية من وتتكون المواد

الفنون،  أما المواد االختيارية فتشمل. ماليزيا، وعلم االجتماع التربوي، وطرائق التدريس في
ويقضي  .االجتماعية، والموسيقا يم العلوم، والعلوموالتربية البدنية والصحية، وتعليم اللغة، وتعل

الدبلوم (للتطبيق العملي في كال البرنامجين  المعلمون المتدربون عشرة أسابيع في المدارس
 )والبكالوريوس

 اخلدمة التدريب يف أثناء

رة والموظفين بالوزا تهدف برامج التدريب في أثناء الخدمة التي تقدمها وزارة التربية للمعلمين
التربوية واإلدارة المدرسية،  إلى رفع مستوى المهارات المهنية وتحديثها في مجال اإلدارة

مختلف األقسام التابعة للوزارة  وتقوم. والتخطيط والبحوث التربوية، والتخصصات األخرى
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 .بتنظيم التدريب

 إذ يتم إعادة نظام التدريب في أثناء الخدمة كل خمس سنوات، وتطبق وزارة التربية الماليزية
قضائهم خمس سنوات في مهنة التدريس لتلبية المتطلبات الجديدة  تدريب المعلمين بعد
 .التدريس والمعارف الجديدة والحديثة من أساليب

مختلف المناطق والواليات والمدارس  وتعد مراكز مصادر التعلم التي توفرها الوزارة في
وتعتبر كمراكز للمعلمين، حيث يلتقون ببعضهم  مة،نوعاً آخر من أنواع التدريب في أثناء الخد
 .الشؤون التعليمية بعضاً لتبادل اآلراء واألفكار حول مختلف

 النشاط الطالبي
حيوياً من مهمة المدرسة ال يمكن االستغناء عنه ورغم  يعد النشاط الطالبي في ماليزيا جزءاً
 النشاط ذات صبغة إلزامية مثل إال أن هناك أنواعاً من أن خطط النشاط متروكة للمدرسة،

 )وغيرها..  العسكرية-اإلطفاء - الكشافة(فرق الزي الموحد 

 :وتقسم أنواع النشاط إلى ثالثة أقسام كاآلتي

العالقات  نادي:  وتضم عدداً من البرامج والنوادي منها بعض األندية المبتكرة مثل:الجمعيات
الناشئين، وغيرها من   نادي رجال األعمال-ة نادي الصحاف- نادي العالقات الدولية-العامة 

 .والحوار لدى الطالب األندية التي تسهم في اإلعداد للعمل أو تشجع على التفكير

 - الكاراتيه- العسكرية-اإلطفاء -الكشافة: فرق الزي الموحد وفنون الدفاع عن النفس مثل
 .ة أو اإلجازة الصيفيةخالل الدراس التايكوندو، والمشاركة في واحد منها إلزامي سواء

يوم اإلجازة (غالبية برامج النشاط في يوم السبت   وتؤدى جميع أو:نوادي األلعاب الرياضية
إلزامي لجميع المعلمين بال استثناء إال أن توزيعهم على أيام  والمشاركة في النشاط) األسبوعية

 .تُعدها المدرسة السبت يكون وفق خطة

 الصحة املدرسية
الطالب التي تتبع بدورها الشؤون المدرسية،  لصحة المدرسية تتبع إدارة شؤونتوجد شعبة ل

والوقائية تقدم من قبل قسم الصحة المدرسية ورعاية  مع العلم أن الخدمات الصحية العالجية
 .الصحة األمومة والطفولة في وزارة

درسية التي توجد الم ويتم التنسيق بين الوزارتين عن طريق اللجنة الوطنية المشتركة للصحة
لجنة صحة في كل مدرسة  في المناطق التعليمية األربع عشرة وتمثل في لجان محلية ثم في

) في المدارس الثانوية) يترأسها مدير المدرسة، ويوجد بها أعضاء هيئة التدريس والطالب
 إلى أخرى للرعاية الصحية وأولياء األمور ويوجد بالمدرسة قسم يختلف تجهيزه من مدرسة

ويقوم األطباء بزيارة المدارس  واإلسعافات األولية يقوم عليه أحد المعلمين أو المختصين،
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 .بشكل دوري

 :ستة عناصر أساسية وتعمل اللجان الصحية المدرسية على دعم

 .اللجان في كل مدرسة تحديد الخطط واالحتياجات والسياسة الصحية العامة من قبل * 

 .يئة المحيطة بالمدرسةإصحاح البيئة المدرسية والب* 

 .اإلصحاح االجتماعي الصحي* 

 .اللجان المدرسية مشاركة المجتمع، حيث يكون أولياء األمور جزءاً من* 

في جميع المراحل  المهارات والمعلومات الصحية، وتعتمد أساساً على المنهج الصحي* 
المناهج وال عالقة  الدراسية، ويتم تأليف وتصميم وطباعة الكتب في األقسام المتخصصة في

التربية الرياضية بواقع  لقسم الصحة المدرسية بذلك، ويتم تدريس هذا المنهج باالشتراك مع
. مدربون على التربية الصحية حصتين أسبوعياً ويقوم بتدريسه معلمو التربية الرياضية، وهم
المواد ولكنها ليست من  ويتم تقويم الطالب مثل أي مادة أخرى على مستوى المدارس،

 .المطلوب االختبار بها على المستوى الوطني

تقوم وزارة الصحة ممثلة في الفرق الطبية المدرسية : الخدمات الصحية المدرسية وفي مجال
ويقتصر عملهم على فحص . األسنان التي تزور كل مدرسة مرة واحدة في العام وفرق

 .أخرىسنة فقط، وليس لهم أي نشاطات  (15، 12، 6) الطالب في سن

البيئة المدرسية والمقاصف عن طريق مراقبين صحيين  وتقوم وزارة الصحة بالرقابة على
تصل إلى (العام، مع العلم أن كل مجموعة من المدارس  يزورون المدارس مرة واحدة في

لوزارة الصحة وليس خاصاً بالمدارس يحال له الطالب في  مرتبطة بمركز صحي تابع) ٢٠٠
غرف خاصة في أغلب المدارس تستعمل لإلسعاف والراحة،  صابة، وتوجدحالة المرض أو اإل

 .في كل مدرسة وكذلك توجد مواد لإلسعاف األولي

 اإلعالم الرتبوي

ممثلة في وزارة -سواء على مستوى الدولة  تعطي ماليزيا اإلعالم التربوي اهتماماً كبيراً
 .يعد من أولويات العمل التربوي لديهماألمور، و  أو مستوى المدارس وأولياء-التربية والتعليم

الدوريات ومنها المجلة التربوية الشهرية الموجهة للمعلمين  ويصدر اإلعالم التربوي بعض
الدين باقي، المخصص للقيادات التربوية، باإلضافة إلى نشرة شهرية  التي يصدرها معهد أمين

 .ة المعلمين لالطالع عليها بالمجانالمعلم وتوزع على المدارس وتوضع في غرف تُعنى بتثقيف

 مجال التلفزيون، خصصت وزارة اإلعالم الماليزية أربع ساعات للبرامج التربوية التي وفي

 .عشرة ظهراً تعدها وزارة التربية بمعدل أربعة أيام في األسبوع من الثامنة صباحاً حتى الثانية

لوزارة اإلعالم، وعندما  التربوية تابعاًوقد كان مركز اإلنتاج التلفزيوني الذي ينتج البرامج 
التربوي أحالت المركز بكافة  رأت تلك الوزارة أنها لن تستطيع القيام بمهمة اإلعالم
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التربية لتعد الوزارة البرامج وتنتجها  التجهيزات الفنية والكوادر اإلعالمية البشرية إلى وزارة
ددة لهذا الغرض، ويكون العاملون فيها بمنزلة المح ثم تقدمها لوزارة اإلعالم لبثها خالل الفترة

إلى وزارة اإلعالم عند الطلب حال تأمين القوى البشرية في  معارين لوزارة التربية ثم يعودون
 .وزارة التربية

كانت  مجال اإلذاعة، تعمل الوزارة حالياً على إعادة بث البرامج اإلذاعية التربوية التي وفي
 .ت معينة ثم انقطعتفي فترة سابقة تعمل لساعا

 ماليزيا مشاهدات من التعليم يف

بالتعليم، وتمثل ذلك في  تميزت ماليزيا بالتخطيط والعمل الدؤوب لكل ما من شأنه النهوض *
 :التالي

م أمداً للتقدم لتصبح ماليزيا إحدى 2020 وضع خطة شاملة للنهوض بالتعليم، وحدد عام* 
 .معنى ة منالبلدان المتقدمة بكل ما تحمله الكلم

 :الفاعل والسريع رفعت الوزارة شعاراً مميزاً يدركه جميع المعنيين بالتربية وعنوانه العمل* 
(Fast and effective action) 

المدارس يدركه كل من له عالقة بالتربية بما في  وضع نظام إجرائي واضح المالمح في* 
 .ذلك أولياء األمور

 ا الشعارات التي تسعى إلى تحقيقها وهي الرؤيةأدلة المدارس وواجهاته تصدر في* 

(Vision)، والرسالة أو المهمة (Mission)والهدف العام ، (Aim)واألهداف الخاصة ، 

(Objectives)، والوظائف واألدوار (Functions). 

 :العناية في اآلتي تعنى ماليزيا بالبحوث والدراسات وتتمثل تلك

معلومات يتم من خاللها جمع   هارفارد حول وضع قاعدةدراسة شاملة بالتعاون مع جامعة* 
ويتم ذلك عبر . تحليلها ودراستها المعلومات عن المدارس والمناهج والطالب وغيرها ومن ثم

  شبكة الحاسب بدءاً من المدرسة فانتهاء بالوزارة

 بحث أو دراسة يحظى بالقبول  تقديم جائزة لكل معلم يقدم اقتراح* 

باإلضافة ) التكنولوجيا(والدراسات من وزارة التربية ووزارة العلوم والتقنية  ثتمويل البحو * 
 .مالي كبير من الشركات والمصانع إلى دعم

الرياضيات والعلوم، وبالطالب الـذين يعملـون    تهتم الدراسات الحالية باإلبداع في تدريس* 
 عـن أداء العمـل مـن مصـانع وشـركات      ويدرسون في الوقت نفسه ومدى رضا أصحاب

 .الخريجين ومستوى إعدادهم
الطالب حيث تمت تهيئة مدارس خاصة لهم ألحق بها سكن داخلي وتتم  يعنى بالمتفوقين من *

 .وتربوياً العناية به علمياً
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التي تستخدم التقنيات  تتجه ماليزيا إلى تحويل مدارس التعليم العام إلى مدارس المستقبل *
 .على جميع المدارس وستعمم التجربة (Smart School) الحديثة، وسميت هذه المدارس

 :اآلتي تعنى وزارة التربية والتعليم بتقنيات التعليم، ويالحظ *

موظف في  1600  موظفاً يساعدهم حوالي٢٥٠يعمل في إدارة تقنيات التعليم مايزيد على * 
 .مختلف المناطق باإلضافة إلى عدد كبير من المتعاونين

 .ز إنتاج تلفزيوني أقرب إلى أن يكون محطة تلفزيون متكاملةاإلدارة مرك يتبع* 

 .المركز من استديو كبير وغرف لإلخراج التلفزيوني والتسجيل يتكون -

تلفزيونية تربوية يتم عرضها عبر القناة التلفزيونية العامة بواقع أربع  يتم إعداد برامج* 
 .اليوم ساعات في

لإلدارة العامة لتقنيات   مركزاً لنشاط المعلمين تتبع٣٥٢ مركزاً لمصادر التعلم، و ١٤أنشئ * 
 .البالد التعليم، وتساهم هذه المراكز في نشر تقنيات التعليم في

دراسات  ضمن الوحدات المهمة في مجال التقنيات وحدة البحوث والتقويم، حيث تعد* 
 .استطالعية عن مدى مالءمة البرامج ومناسبة أوقات عرضها

 .على نشر تقنية المعلومات المعتمدة على الحاسوب في المدارس اتركز ماليزي* 

المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية إلى مراكز تعلم إلكترونية التي  يتم حالياً تحويل -
 .الحاسوب في الوصول إلى المعلومات من خالل الشبكة المحلية والعالمية تعتمد على

معة اإلسالمية التي يدرس بها ما يزيد على اثني عشر ألف التعليم في ماليزيا الجا من معالم *
 .وطالبة طالب

مميز في برامجه  ضمن العناية بالقيادات التربوية واإلدارية وتدريبها أنشئ معهد متخصص *
 .وعناصره البشرية

لتعليم اللغة العربية ابتداء من الصف األول  تأكيداً النتماء ماليزيا اإلسالمي وضعت خطة *
 .تدائياالب

 .حكومية وال تفتح مدرسة إال بعد إيجاد مبنى حكومي لها جميع المباني المدرسية *

والسياسية على وزارة التربية بماليزيا فيما يتعلق بافتتاح المدارس  الضغوط االجتماعية *
 ) الهنود– الصينيون -الماليزيون (للتعدد العرقي في تركيبة السكان في ماليزيا  كبيرة؛ نظراً

العام  ميزانية كل إدارة عامة أو مركز أو قسم في وزارة التربية محددة ومعروفة من بداية *
ارتباطاً  المالي وتشمل جميع المصروفات أو ترتبط خطط هذه اإلدارات والمراكز واألقسام

 .وثيقاً بالمبالغ المحددة في الميزانية

ماليزية بشكل ملحوظ، وتعتبر المتخصصة في وزارة التربية ال تتوفر الخبرات التربوية *
 .أساسياً ضمن شروط أخرى في العاملين بوزارة التربية الخبرة التدريسية شرطاً
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العليا في التخطيط للتعليم في ماليزيا وإسناد تنفيذ الخطط وبلورتها  «اللجان«يعتمد أسلوب  *
 .الوزارة على قطاعات

بارزتان في  وية بحيث خصصت هيئتانيتم التركيز على االختبارات وأدوات القياس الترب *
 )لالختبارات مركز االختبارات والمجلس الماليزي(الوزارة للقيام بهذه المهمة 

موازياً للتعليم األكاديمي في  االهتمام بالتعليم التقني والمهني بشكل واضح وجعله مساراً *
 )الحادية عشرة السنة العاشرة والسنة(المرحلة الثانوية العليا 

القراءة والكتابة (األساسية  تم التركيز في المرحلة االبتدائية على اكتساب المهاراتي * 
 .(والحساب

 ٣٠فصل وتستأثر اللغة والرياضيات بـ   حصة لكل٤٣عدد الحصص في الخطة الدراسية  *
 .حصة منها

عدد حصص الخطة الدراسية لكل فصل تسع وأربعون  أما في الصفوف الثالثة األخرى فإن
أربع وعشرون حصة للغة والرياضيات، وست  منها)  دقيقة لكل حصة٣٠(بواقع حصة 

 .حصص للتربية اإلسالمية واألخالقية

 .مصغرة اعتماد مبدأ الالمركزية في الشؤون التنفيذية واعتبار إدارات التعليم وزارات *

 سلم الرواتب الخاص بالمعلمين

 :بالمعلمين وهماالخاص  يوجد في ماليزيا نوعان من سلم الرواتب *

واإلدارات التعليمية والمشرفون  سلم خاص بالمعلمين الجامعيين ويعين عليه مديرو العموم *
 .على المدارس والمعلمون

الجامعيين، يعين عليه المعلمون بعد الثانوية العامة، ويستمر عليه المعلم  سلم خاص بغير* 
 .على مؤهل جامعي لينتقل إلى السلم األعلى حتى يحصل

سبعة أيام متواصلة ما لم يقدم تقريراً طبياً معتمداً  ويتم فصل المعلم من الخدمة إذا تغيب
 وتحسم هذه األيام من إجازته

 أهم السياسات التعليمية التي انتهجتها احلكومة املاليزية
 وتكلفتها االقتصادية والنتائج املثمرة التي حققتها هذه

 :ما يليالسياسات على مدى العقود املاضية في

حرصت اإلدارة الماليزية منذ أن : التزام احلكومة مبجانية التعليم األساسي-١
) إحدى عشرة سنة(م على تقديم خدمات التعليم األساسي مجانًا ١٩٥٧أخذت البالد استقاللها في 

سنويا من % ٢٠,٤وبلغ دعم الحكومة االتحادية لقطاع التعليم ما يصل في المتوسط إلى 
لعامة للدولة، بينما زادت النفقات العامة على التعليم كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي الميزانية ا

 .م١٩٩٥عام % ٥,٣ إلى ١٩٦٠عام % ٢,٩من 
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ومن ثمار هذا االستثمار السخي أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة وصل في العام 
وهي من النسب العالية ، ١٩٧٠عام % ٥٣من جملة السكان مقارنة بـ% ٩٣,٨م حوالي ٢٠٠٠

من األطفال الذين بلغوا العاشرة من أعمارهم قد قُيدت أسماؤهم % ٩٩في العالم، وأن حوالي 
 .من طالب المدارس االبتدائية انتقلوا إلى الدراسة في المراحل الثانوية% ٩٢بالمدارس، و

ية التعليم أصبحت وكنتيجة منطقية للدعم والتسهيالت الكبيرة التي تقدمها الدولة فإن إلزام
من األمور التي ال جدال فيها، ويعاقب القانون الماليزي اليوم اآلباء الذين ال يرسلون أبناءهم 

 .إلى المدارس

 )١(م٢٠٠٠-١٩٩٦) بالدوالر األمريكي(النفقات احلكومية املركزية على التعليم 

 اإلنفاق نوع م1996 م2000

 التعليم إجمالي النفقات العامة على مليار 2.9 مليارات 3.7

 النفقات نفقات التعليم كنسبة من إجمالي 21.7% 23.8%

 التعليم نصيب الفرد من نفقات مليونا 145 مليونا 150

  
 :في العائد السنوي نظير تكلفة الطالب  

 المدرسة االبتدائية 318 408

 المدرسة الثانوية 448 597

 والمهنية المدرسة الفنية 1606 2160

وتوضح النفقات الحكومية على التعليم بصفة عامة أهمية تنمية الموارد البشرية والدور 
الذي يمكن أن يلعبه التعليم في اللحاق بالتطور الرقمي والوصول إلى اقتصاد المعرفة، فقد 

في العام )  رينغيت٣,٨الدوالر يساوي ( مليارات رينغت ماليزي ٩,٦ت نفقات التعليم من ارتفع
 .٢٠٠٠ مليارات رينغيت في العام ٧ مقارنة بـ٢٠٠١

وقد أنفق هذا المبلغ على بناء مدارس جديدة ومعامل للعلوم والكمبيوتر، والمدارس الفنية 
 . البالدالجديدة وقروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج

-٢٠٠٠النسبة املئوية لنفقات التنمية من احلكومة املركزية حسب نوع اخلدمات 

 )٢(م٢٠٠١

   (%) م2000 (%) م2001

 التعليم 64.1 65.9

 الصحة 11.5 7.5

ناإلسكا 10.8 13.1  

 خدمات أخرى 13.6 13.5

 اإلجمالية النسبة 100 100

 ):الرياض(االهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة  -٢

اهتمت الحكومة بالتعليم فيما قبل المدرسة، الذي يشمل األطفال بين سن الخامسة 
تحادي  التعليم فيما قبل المدرسة جزءا من النظام اال١٩٩٦والسادسة، واعتبر قانون التعليم لسنة 
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للتعليم، ويشترط أن تكون جميع دور الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، 
 .ويلزم كذلك تطبيق المنهاج التعليمي المقرر من الوزارة

ويتضمن ذلك المنهاج خطوطًا عريضة وموجهات عامة لهذه الرياض تتعلق بإلزامية تعليم 
جانب السماح باستعمال اللغة اإلنجليزية ولغات ب) البهاسا ماليو(اللغة الرسمية للبالد 

ومنهجية التعليم وطرائق اإلشراف )  تاميل-الصينية والهندية (المجموعات العرقية في ماليزيا 
 .التربوي والتوجيه االجتماعي والديني، حيث يسمح بتقديم تعليم ديني لألطفال المسلمين

دار بواسطة الوكاالت الرسمية وتوجد العديد من المدارس فيما قبل المدرسة، وت
وأشهر الهيئات التي تقدم خدمات التعليم فيما قبل المدرسة . والمنظمات الشعبية والقطاع الخاص

م، واتحاد ١٩٦٠االتحاد الحكومي لمؤسسات ما قبل المدرسة، الذي ظل يقدم خدماته منذ العام 
 .م١٩٧٦والمناطق الحضرية منذ دور ورياض األطفال الماليزية، الذي تنتشر خدماته في المدن 

، ١٦٩٩، وعدد المعلمين ٢٧٨٨٣، وعدد التالميذ ١٠٧٦ويبلغ عدد رياض األطفال العامة 
 . حسب إحصاءات وزارة التعليم٢١٦١، أما عدد الرياض الخاصة ١١٨٩وعدد الفصول 

 :تركيز التعليم االبتدائي على المعارف األساسية والمعاني الوطنية -٣

في هذه المرحلة على تعليم التالميذ القراءة والكتابة واإللمام بالمعارف يركز التعليم 
، %٢٦، الصينيون %٦٥الماليو المسلمون والسكان األصوليون (األساسية في الحساب والعلوم 

 %).١، أعراق أخرى %٨الهنود 

. وتبدأ مرحلة التعليم االبتدائي في السن السادسة من عمر الطفل، وتستمر ست سنوات
يراعي النظام التعليمي تعدد األعراق في البالد، فهناك نوعان من المدارس هما المدارس و

يسمح في األخيرة باستخدام لغات صينية أو هندية إلى جانب اللغة (القومية، والمدارس المحلية 
األول في السنة : ، وكلها مدارس تتبع المنهاج الحكومي للتعليم، ويجرى فيها امتحانان)الرسمية

 .الثالثة واآلخر في السنة السادسة لتقييم أداء التالميذ

وقد ارتفع معدل المدرسين بالنسبة إلى الطالب في المدارس االبتدائية من مدرس مقابل 
 .م٢٠٠٠ طالبا في عام ١٨م إلى مدرس مقابل ١٩٩٠ طالبا في عام ٢٠

حسن وجه من ناحية وبذلت وزارة التعليم جهودا ناجحة في بناء المدارس وتهيئتها على أ
البيئة المدرسية والوسائل التعليمية والخدمات الملحقة بالمدرسة، فضال عن تدريب المدرسين 

وتأهيلهم ومواكبة المقررات المدرسية وطرق التدريس للتطورات المعاصرة والتوافق مع 
 .متطلبات العملية التربوية السليمة

 :القوميةتوجيه التعليم الثانوي حنو خدمة األهداف  -٤

تقدم مدارس المرحلة الثانوية تعليما شامالً، حيث يشمل المقرر الدراسي كثيرا من المواد 
الدراسية مثل العلوم واآلداب والمجاالت المهنية والفنية التي تتيح للطالب فرصة تنمية وصقل 

دية أو المتوسطة شبيهة باإلعدا(تمر المرحلة الثانوية أوال بالمدارس الثانوية الصغرى . مهاراتهم
 ).شبيهة بالمدارس الثانوية(وثانيا المدارس الثانوية العليا ) في البالد العربية

وتعقد المدارس الثانوية الصغرى امتحانًا في السنة الثالثة، ويتم بعده انتقال الطالب إلى 
ب في الطال) مفاضلة(مرحلة أكثر تخصصا تعتمد على رغبة وأداء الطالب معا، ويعاد تقييم 

 SPM (Malaysian/السنة الخامسة أيضا عبر امتحان شهادة التعليم الماليزية 
Certificate of Education.( 

وفي مستوى الثانوية العليا يوجه الطالب إلى تحصيل المزيد من مواد التخصص، ال سيما 
لتي تعتبر خطوة وهناك العديد من المدارس الفنية والمهنية الثانوية ا. التعليم الفني والمهني

مبكرة لتدريب الطالب بمهارات العمل الالزمة، وبعض المدارس الثانوية تجري امتحانات عامة 
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يتحصل بموجبها الطالب على الشهادة الماليزية الثانوية التي تؤهل الطالب للخروج إلى سوق 
 .العمل

رة إلى الجامعات أما المستوى السادس من المرحلة الثانوية فهو يهيئ الطالب للدخول مباش
ويمكن للطالب أن يلتحقوا من المستوى الخامس بالسنة اإلعدادية في . المحلية واألجنبية

 .الجامعات المحلية مباشرة

كما توجد المدارس العالمية .  مدرسة٣١وتوجد هناك مدارس خاصة للمعوقين وعددها 
دارس الرياض وما قبل  مدرسة، وم٤٠المدارس االبتدائية والثانوية (بمراحلها المختلفة 

وتتبع المنهاج الدراسي األمريكي، اإلنجليزي، الياباني، التايواني، )  مدارس٥المدرسة 
وقد ارتفع معدل األساتذة بالنسبة للطالب في المدارس الثانوية . السعودي، اإلندونيسي، األلماني

 .م٢٠٠٠  طالبا عام١٨ إلى مدرس واحد لكل ١٩٩٠ طالبا عام ١٩من مدرس واحد لكل 

 )٣(٢٠٠١-١٩٩٩بيانات حول املدارس االبتدائية والثانوية للسنوات 

2001 2000 1999   

 االبتدائية المدارس      

 عدد المدارس 7152 7217 7305

 عدد الطالب 2897927 2931847 2932141

 عدد المعلمين 157415 154920 157985

 عدد الفصول الدراسية 89826 91766 92788

  
 الثانوية المدارس    

 عدد المدارس 1586 1641 1713

 عدد الطالب 1957483 1986334 2015579

 عدد المعلمين 106031 108892 115098

 الدراسية عدد الفصول 55268 57533 58748

 :ناية بتأسيس معاهد تدريب املعلمني والتدريب الصناعيالع -٥

أولت الحكومة عناية خاصة بتأسيس معاهد خاصة لتدريب المعلمين وتأهيلهم على 
المستوى القومي، وتهدف هذه المعاهد إلى تزويد قطاع التعليم بالتوجيهات المهمة إلعداد 

 .المعلمين والتفتيش والتأهيل التربوي

 ٢٩٦م ووصل عدد خريجيها ١٩٤٧دريب المعلمين في ماليزيا عام أسست أول كلية لت
وأهم هذه المعاهد التدريبية . م١٩٤٩ معلما في العام ٤٥م مقارنة بـ ٢٠٠١معلما في العام 

المعهد القومي لإلدارة التربوية وله فروع في الواليات الماليزية المختلفة، وهو مسؤول عن 
 .مجال تدريب المعلمينوضع وتنفيذ السياسة القومية في 

وكذلك القيام بإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طالب المدارس 
الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل بمهارات في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية 

ات الماليزية  فروع في الوالي٩ وله -وأشهرها معهد التدريب الصناعي الماليزي . البالستيك
 . والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية-إلى جانب العاصمة الفيدرالية 
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وتتبع وزارة التعليم باإلشراف ١٩٦٤وتقوم إدارة التعليم الفني والمهني التي أسست في 
على المعاهد العامة للتدريب الصناعي ووضع الخطط والسياسات التدريبية على المستوى 

 .القومي

 )٤(٢٠٠٢-١٩٩٨الثانوية الفنية واملهنية واملعاهد الفنية واملعلمني عدد املدارس 

 التعليمية المؤسسة م1988 م2000

 المدارس الفنية الثانوية 46 80

 المدارس المهنية الثانوية 9 11

لمعاهد الفنيةا 5 12  

 المعلمين معاهد تدريب 21 27

 :التوافق مع التطورات التقنية واملعلوماتية -٦

تخطو الحكومة الماليزية .. توافقًا مع ثورة عصر التقنية في مجال االتصاالت والمعلومات
نحو إعادة تصنيف المدارس الحكومية باالتجاه نحو إقامة العديد مما يعرف بالمدارس 

التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطالب على تطوير  ) Smart Schools(الذكية
 .مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة

ومن المواد التي يتم االعتناء بها في المدارس الذكية أنظمة التصنيع الذكية وشبكات 
 .االتصال ونظم استخدام الطاقة غير الملوثة وأنظمة النقل الذكية

هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة فالمدرسة الذكية 
 بيئة تدريس :تساعد التالميذ على اللحاق بعصر المعلومات، وأهم عناصر المدرسة الذكية هي

من أجل التعلم، نظم وسياسات إدارة مدرسية جديدة، إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية 
اختبار هذه العناصر وإعادة هندستها لتحقيق كفاءة وفاعلية هذه وما زالت عملية . متطورة

 .المدرسة مستمرة ويتم تقييم التجربة في أعلى المستويات القيادية بالدولة

وتنفذ عملية التدريس والتعليم وفقًا لحاجات الطالب وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية 
ي حاجات الطالب ومتطلبات المراحل ويتبنى األساتذة تدريس مناهج ومقررات تلب. المختلفة
فيتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة، يساعده فريق من األساتذة . المختلفة

ويشارك المعلمون وأولياء أمور الطالب مع الطالب أنفسهم . ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة
عض األنشطة المدرسية المهمة، في اختيار البرامج الدراسية، ويشاركون معهم في تنفيذ ب

 .كالخروج في رحالت دراسية وغيرها

، مدير عام التعليم تان ١٩٩٦وتم تطوير مفهوم المدرسة الذكية بواسطة وزير التعليم في 
سري داتو وان زاهد وان محمد، وباألساس فإن تطبيقات المدرسة الذكية بدأت في عدد من 

 في مجال التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط الدول باستخدام واستثمار الحاسب اآللي
واإلستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال التقنية للمدارس واالستفادة منها، ومن أشهر هذه الدول 

 .الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا

ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البالد على الدخول في 
ووقعت الحكومة عقدا . مات وإتاحة نوعية التعليم المالئمة للبالد في مستقبل أيامهاعصر المعلو

 لتنفيذ فكرة - شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص -مع شركة مدارس تليكوم الذكية 
 وتنتهي في ١٩٩٩ مدرسة نموذجية لمدة ثالث سنوات بدأت في ١٩المدرسة الذكية في 

٢٠٠٢. 
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وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل م ١٩٩٦وفي عام 
ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب اآللي واالرتباط . البالد في مصاف الدول المتقدمة

 .بشبكة اإلنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس النموذجية

م ولكن الهزة ٢٠٠٢حلول عام وكان يتوقع أن تكتمل هذه المرحلة من تنفيذ الخطة قبل 
م أخرت اكتمالها، ومع ذلك فقد بلغت نسبة ١٩٩٧االقتصادية التي حلت بالبالد في عام 

، وفي الفصول %٩٠م أكثر من ١٩٩٩المدارس المربوطة بشبكة اإلنترنت في ديسمبر 
يا بعمود ، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليز%٤٥الدراسية 

فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل 
 .الوسائط المتعددة والفيديو

وتهدف ماليزيا من تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البالد إلى استيعاب تقنية 
في العملية التعليمية، وتطوير قدرات المعلومات واالتصاالت، وتوظيفها واستخدامها إيجابيا 

المعلمين، ورفع المستوى المعرفي للطالب وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التعلم المباشرة، 
 .واالرتقاء بمخرجات التعليم لتخريج جيل منتج ذي مهارات عالية

 :توظيف التعليم اجلامعي خلدمة االقتصاد -٧

 توجد - وكان مقرها سنغافورة ١٩٤٩د عام أسست جامعة الماليا كأول جامعة في البال
 . والعديد من الفروع الجامعية للجامعات األجنبية- جامعة حكومية ١١اليوم أكثر من 

وتضع الحكومة األجهزة والبرامج الحديثة لتطوير التعليم العالي والجامعي، بينما تحاول 
راسة وتحديد التخصصات كل الجامعات أن تتبع المعايير العالمية في التدريس ونظم الد

والمناهج الدراسية، وتشجع العالقات والروابط بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية 
 .الشهيرة والمماثلة الكتساب الخبرة والتجربة والتطوير

كما أن الجامعات والمعاهد العليا المحلية تعمل بتركيز كبير على التعليم الذي يسد حاجة 
والمجلس القومي لإلجازة يضع اإلرشادات للتعليم الجامعي العام . مل الماهرةالبالد من قوة الع

الشهادات الجامعية وتقييم الشهادات والتخصصات ) معادلة(والخاص، وسياسات إجازة 
 .والدرجات العلمية

وتهدف وزارة التعليم إلى تزويد المدارس ومراكز التعليم بأجهزة الكمبيوتر وإمدادها 
نت، وأن يكون التعليم في المدارس الذكية من خالل استخدام اإلنترنت وتقنية بشبكات اإلنتر

 .المعلومات ووسائل االتصال الحديثة

 )٥(م٢٠٠٠-١٩٩٦بيانات حول التعليم اجلامعي يف ماليزيا 

2000 1996   

عدد الجامعات والكليات  50 55
 الحكومية الجامعية

األساتذة(عدد المحاضرين  8451 19702 ) 

 الطالب عدد 108845 344250

وتتجه مؤسسات التعليم الجامعي حاليا لتصبح مركزا إقليميا لطالب الدراسات العليا، 
رة التسهيالت التعليمية مثل خاصة من الدول النامية، ويعنى ذلك المزيد من جودة التعليم ووف

 .المكتبات والمعامل وشبكات الكمبيوتر ودعم هيئات التدريس بالخبرات وترقية المناهج وغيرها

والجدول التالي يبين ازدياد عدد طالب الدراسات العليا من الجامعة الوطنية الماليزية 
 .م١٩٩٩-١٩٨٠خالل الفترة 
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  )٦(١٩٩٩-٩٥-٨٠/١٩٨٤ية املاليزية خرجيو الدراسات العليا من اجلامعة الوطن

   م1984-80 م95-1999

 ماجستير 85 2270

 دكتوراه 6 146

 المتخرجين إجمالي 91 2416

 :الربط بني التعليم وأنشطة البحوث -٨

أسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية وإمدادها قامت الحكومة بت
 .بموارد المعرفة والبنية التحتية األساسية في هذا الصدد

وتدعم الحكومة جهود األبحاث العلمية في الجامعات بواسطة مؤسسة تطوير التقنية 
ية والتقنيين من أجل الماليزية، وهي تشجع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات المال

 .استخدام أنشطة البحث الجامعية ألغراض تجارية

وهناك العديد من مراكز التقنية التي تهدف إلى إيجاد قنوات تعاون بين األعمال العلمية 
والمصانع بقصد تطبيقات المصانع في هذا الصدد بين األكاديميين في الجامعات والمصانع 

 . أعمال بحثية تطبيقيةوتوفير الموارد الضرورية إلنجاز

ويلعب المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دورا في رعاية المؤسسات البحثية 
وتقوية العالقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث والتنمية والقطاع الخاص، 

وهذا في والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمرسين في التخصصات التي تحتاج إليها البالد، 
 .حد ذاته هدف إستراتيجي للدولة

وتشارك الدولة مع مؤسسات محلية وخارجية في أعمال البحوث التطويرية والموجهة 
للصناعة، وإيجاد مراكز االمتياز ومؤسسات التفكير المتخصصة في االقتصاد والسياسة 

 .والدراسات اإلستراتيجية والتقنية

 :تطورةاالنفتاح على النظم التعليمية امل -٩

البريطانية (يالحظ على نظام التعليم في ماليزيا أنه يتجه نحو االنفتاح على النظم الغربية 
 .والتوسع في استعمال اللغة اإلنجليزية كلغة للتعليم) واألمريكية

ويلعب القطاع الخاص دورا أساسيا مع التركيز على جودة التعليم واتباع المعايير العالمية 
ج والتخصصات العلمية، وتوجد بعض فروع جامعات أستراليا ونيوزيلندة من ناحية المناه

 معهدا وكلية جامعية خاصة تقدم دراسات جامعية وبرامج توأمة ٤١٥وهناك حوالي . وبريطانيا
مع جامعات في الخارج، وتوفر إجازات مهنية ومتوسطة، كما تتيح الفرص للطالب الماليزيين 

 .األجنبيةلمواصلة دراستهم في الجامعات 

 :االهتمام بتعليم املرأة -١٠

نالت المرأة حظها من التعليم كالرجل، وتشير بيانات وزارة التعليم إلى زيادة حصتها في 
قطاع التعليم، ويعود ذلك إلى اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، إلى جانب أن نسبة اإلناث بين 

 . مساهمة الذكورالسكان كبيرة، ومشاركتهن في قوة العمل تكاد تقترب من

والجدول التالي يعطي صورة واضحة عما حققه تعليم المرأة في ماليزيا، وتقدم الحكومة 
قروضا بدون فوائد لتمكين اآلباء من إرسال بناتهم إلى المدارس وتوفير مستلزمات المدرسة، 

 .بينما يعطى الفقراء مساعدات مجانية في هذا الصدد
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 )٧(م٢٠٠٠معات عام نسبة اإلناث يف املدارس واجلا

 بيـــان م2000

 عدد السكان مليونا 23

 نسبة اإلناث من جملة السكان 49.3%

 االبتدائية نسبة اإلناث في المدارس 64.6%

نويةالثا نسبة اإلناث في المدارس 62.8%  

 المدارس الفنية 41.9%

 الجامعات نسبة اإلناث في 54.9%

في كل األحوال فإن التجربة الماليزية تقدم نموذجا يحتذى به، فال يمكن ألي اقتصاد أن 
ينمو إال بتكثيف االستثمار في قطاعات البشر الذي أصبح أهم عناصر العملية اإلنتاجية في 

 يا هي المدخل القتصاد قويعصر تُعد فيه المعلومات والتكنولوج
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