
استقراء الحالة العلمية في دول شرق آسيا   

«  ماليزيا نموذجا»



أماني إبراهيم علي الحداد . د

دكتوراه جودة المناهج وبناؤها    

IIUMالجامعة اإلسالمية العالمية 

ماليزيا 

محاضر سابقا  بكلية التربية جامعة المجمعة السعودية 

قسم المناهج وطرق التدريس 





جنوب شرق آسيا هي المنطقة الفرعية الجنوبية الشرقية من آسيا، 

:  المناطقمن وتتألف 

جنوب الصين 
شبه 

القارة الهندية 

شمال 

غرب استراليا



:ينيتكون جنوب شرق آسيا من منطقتين جغرافيت

:البحريجنوب شرق آسيا 

،الماليوأرخبيلباسمأيًضاالمعروف•

،(الهند)ونيكوبارأندمانجزروتضم

روتيموالماليزية،وبورنيووبروناي،

نغافورةوسالفلبينوإندونيسياالشرقية،

:البريجنوب شرق آسيا 

رةجزيشبهباسمأيضاتعرفوالتي•

ا،كمبوديتضمالتيالصينية،الهند

الجزيرةشبهميانمار،الوس،

.وفيتنامتايالند،الماليزية،



بهاتتحدثالتياللغاتمئاتمعوعرقًيا،ثقافًيامتنوعةوالمنطقة

وهياآلسيان،فيأعضاءمنهادولوعشر.المختلفةالعرقيةالمجموعات

والعسكريوالسياسياالقتصاديالتكاملأجلمنتأسستإقليميةمنظمة

.أعضائهابينوالثقافيوالتعليمي



: الرقميةالمكاسب من سياسات التوازن الهادفة الى االستفادة وتتضمن 

مرونة مجموعات المهارات األكثر التعليم لتلبية الطلب على تطوير &

، وتوفير برامج تدريبية جديدةالتركيز على التعلم المستمر ، &



دور البحث والتطوير

جدد مبتكرون عالميون  بالركب، ظهر لسعي دول آسيان الحثيث للحاق نتيجة 

، (الصين) و1997اقتصاد متقدم منذ عام وهي (  كوريا)وهناك ما يميز ..

. ويرجع ذلك جزئيا إلى كونهما اقتصادين كبيرين



: علىقياسا ،إلى البلدان الخمسة األوائل في مجال االبتكار فقد انضم كالهما 

..براءات االختراع المسجلة عدد &

..حجم اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير و &



ويرجع هذا النجاح جزئيا إلى

التعلم من خالل نقل المعرفة والتكنولوجيا،

..الكبيرة في أنشطة البحث والتطوير المحلية وأيضا عن طريق االستثمارات 

. األفراد على فهم وتطبيق التكنولوجياطريق التعليم الذي عزز من قدرة وكذلك عن 



:المحلية غرضا مزدوجا وتخدم أنشطة البحث والتطوير 

..جديدةيمكن أن تشجع على استحداث تكنولوجيات فهي 

...البلدان أيضا على استيعاب التكنولوجيات األجنبية القائمةوتساعد 



ى أفكارا جديدة ويضيفونها إليستحدثون كورياوالصينألن المبتكرين في ونظرا 

الم من الع) التقليديين التكنولوجيا من رواد ، فإن المبتكرين المعرفة العالميرصيد 

.المعرفة الجديدةمن تلك يمكنهم أيضا االستفادة ( عموما 



،فعلى سبيل المثال. 

الجديدة مثل المواد المركبة شركات تصنيع الطائرات، التي تستفيد من طورت 

ألياف الكربون، فئة من الطائرات للرحالت فائقة المدى التي يمكن أن تجلب 

نسبيا جنوب شرق آسيا، مع ظهور خيارات سفر رخيصة السياح إلى المزيد من 

. نقطة إلى أخرىمن 



:أمثلة أخرى

SMAC "سماك"استخدام تكنولوجيا في التوسع • 

د من التي للشركات العدي( التكنولوجيا االجتماعية والمتنقلة والتحليلية والسحابية)

إلى المستهلكين المستفيدين من الخدمات لتحسين الربحية والوصول المسارات 



.

الشمسية وخاصة الطاقة ستستخدم على نطاق أوسع، الطاقة المتجددة •

تقليل اعتماد المنطقة على الوقود ذلك إلى ويمكن أن يؤدي . وطاقة الرياح

..الطاقةمع تحسين أمن الملوث للبيئة 



التي يعتمد بعضها على علم ، عالجات الطب الحيوي الجديدةمجموعة من • 

العالجات الطبية لمجموعة من األمراض ومن في ، أن ُتحدث تحوال الجينوميات

إلى تحسين نوعية المتوقع، وأيضا ارتفاع متوسط العمر إلى أن تؤدي الممكن جدا 

علىالطبية القادرة في المراكز تنشأ أنشطة تجارية جديدة ويمكن أن . الحياة

بانكوكعالميا، مثل المنافسة 



ومع استيعاب المنطقة لهذه التكنولوجيات الجديدة، سيتعين عليها أيضا 

.التعامل مع أشكال جديدة من العولمة والتكامل االقليمي

ومن المرجح أن تكون جهود التكامل في جنوب شرق آسيا بمثابة نماذج

. تحتذى القتصادات األسواق الصاعدة األخرى



«  أنموذجا»ماليزيا 

وهوبنجاحوالقناعاتالمفاهيمبعضوتطبيقتكريسالماليزيةالقيادةاستطاعت

،الواحدالمشتركبالمصيرالشعوريحكمهاموحدةأمةقيامفيتمثلما

..ببلدهوفخوربنفسهالثقةشديد،ومتطورقوى،وامنيااجتماعيامتحدوشعب



تسودهبلدهتطويرفيبفاعليةينهض،وديمقراطيناضجمجتمعبناءوايضا.

.المتبادلواالحتراموالقيماالخالق

المتوازنةالشاملةالتنميةتحقيقعلىايضاالماليزيةالقياداتحرصتوقد

،والثقافيةوالتعليميةواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةبأبعادها



اناستطاعتاسياشرقجنوبفيالواقعةالدولة،ماليزياأننجدوبالتالي

الىذلكيرجعوربما،التعليميالعلميالصعيدعلىمعجزةنفسهامنتخلق

..دورهادركقدالمجتمعفياالساسيةاألطرافمنطرفكلأن

.الدورهذاتجاهبالرضايشعرواصبح



..للتنميةالمعالمواضحةرؤيةبلورةفي«محمدمحاضير»نجحوقد

،والثقافيةواالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةاالبعادكلشملتبحيث

القوىاالقتصاددعائمإرساءلهأتاحممااالقتصاديةللتنميةمتكامالتصوراقدمذإ



والمهاراتاالسالميةالقيمعلىالتنميةفىالماليزيةالتجربةاعتمدت

االسالمىاالقتصادمبادئوتطبيقالقيمتلكظلوفى،العالميةالتكنولوجية

الةلبطواالفقرعلىوالقضاءالبشريةالتنميةمعدالتفيارتفاعاماليزياحققت

..الصادراتفيطفرةوحققت



استردادعلىوالقدرةالتنميةبناءفيكبيرةاهميةللدولةدورلوجودكانوقد.

فىبالتدرجاالقتصاديةالتجربةاتسمتفقد،االزماتاوقاتفيالدولةدور

الذاتعلىواالعتمادالدولةقبلمناالسالميةالماليةالمؤسساتتجربةتبنى

.الماليزيةالتجربةنجاحفىايضاهامدورشكلمما



االقتصاديةالحقوقبأهميةاالعراقمتعددبلدابوصفهاماليزياوتعترف

الصددهذاوفى.والسياسيةالمدنيةالحقوقشأنشأنهاوالثقافيةواالجتماعية

بتعزيزالمتعلقةللسياساتالمستدامبالتطويرراسخاالتزاماماليزياتلتزم

.البلدداخلوالثقافيةواالجتماعايةاالقتصاديةالحقوق



: اهم هذه الحقوق ومن 

الحق في التعليم

الصحةفىوالحق 

الثقافيةوالحقوق 

والقضاء على الفقر 



ماليزيافي التعليم 

وكذلك،2010عاممنذالتعليملتطويررئيسيةخطةبصياغةماليزياقامت

علىالطالبجميعحصولضمانالىالراميةللمبادراتالعريضةالخطوطوضعت

.وانتمائهموقدراتهممكانهمعنالنظربعض،ومتكافئةمنصفةتعليميةفرص



مدارسفيتعليميةفرصعلىالخاصةاالحتياجاتذوىمنالطالبويحصل

تسهيالتماليزياوتوفرالعاديةالمدارسفياالدماجبرامجاطاروفىخاصة

االطفال:وهمالخاصةالتعليميةاالحتياجاتذوىاالطفالمنانواعلثالثةتعليمية

الذينواالطفالسمعيةإعاقةيعانونالذينواالطفالبصريةإعاقةيعانونالذين

.......التعلمفيصعوبةيواجهون



ةوالمتمثلالحكومةتبنتهاالتيالمصاحبةاالقتصاديةالسياساتأيضاساهمتقد

لمالالرأسفريدةاستثماريةبيئةوتوفيرالصغيرةاالقتصاديةالمشاريعدعمفي

..مسبوقغيراقتصاديتطورتحقيقفيسواءحدعلىوالداخليالخارجي



السلعمعظملتشملاالنتاجيةالقاعدةواتساع،نشطةتجاريةحركةفيتمثل

تحققتكمامنافسةوبأسعارالخارجيةاالسواقفيوالمطلوبةمحلياالمستهلكة

اكثرمنواحدةجعلتهاكوااللمبورالعاصمةفيخاصةكبيرةعمرانيةنهضة

..ونشاطاازدهاراالعالمعواصم
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