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چکیده
ً
در ســال  2014رشــد اقتصــادی مالــزی تقریبــا  6درصــد،
بــا نــرخ تــورم  3درصــد و نــرخ بیــکاری  2/9درصــد ،بــود.
ایــن کشــور از رشــد اقتصــادی مناســبی در ســال های اخیــر
برخــوردار بوده اســت .در حــال حاضــر وضعیــت اســتخدامی
افــراد فارغ التحصیــل ماهــر بومــی مالــزی مــورد توجــه و
گفتگــو اســت .مهمتریــن نــکات مــورد توجــه اســتخدامی
بــه شــرح زیــر هســتند )1( :آیــا فــارغ التحصیل هــا بــرای
ورود بــه بــازارکار فزاینــده دیجیتالــی از مهارت هــای الزم
برخوردارنــد یــا خیــر؟ )2( ،آیــا مــواد درســی و تعلیمــات
آموزشــی آنــان همــگام بــا اقتصــاد دانش بنیــان مــورد نیــاز در
بــازار جهانــی پیــش مــی رود و ( )3آیــا آنــان می تواننــد بــا
اقتصــاد برپایــه فناوری هــای دقیــق پیچیــده رو بــه افزایــش
رقابــت کننــد؟
شــرکت های تولیــدی الســتیک مالــزی متشــکل از بخــش
تولیــد ،صنعــت التکــس (رنــگ و نقاشــی و پوشــش دهنده هــا،
چســب ها ،درزگیرهــا ،التکــس ویــژه بــرای پوشــش دهــی بــا
شــیوه غوطــه وری :دســت کش ها و بالون هــای الســتیکی)،
تولیدکننــدگان محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی از بیشــترین
کارآفرینــان فارغ التحصیــل پلیمــری در مالــزی هســتند .ایــن
گــزارش بــر آمــوزش پلیمــر در دانشــگاه های دولتــی مالــزی
کــه نیازمنــد منابــع انســانی آمــوزش دیــده و ماهــر در صنایــع
متمرکــز اســت.
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مقدمه
مالــزی کشــوری چندنــژادی ،چنــد فرهنگــی و چنــد زبانــی
بــا  30میلیــون جمعیــت اســت .نــژاد ماالیایــی بــا اکثریــت
جمعیــت حــدود  58درصــد و پــس از آن نــژاد چینــی اســت
کــه حــدود  24درصــد و هندی هــا حــدود  7درصــد و ســایر
نژادهــا حــدود  11درصــد شــامل می شــوند .زبــان رســمی
مالــزی زبــان ماالیایــی اســت ،امــا انگلیســی زبــان اصلــی
تجــارت و داد و ســتد اســت .مالــزی در طــی ســال های 1970
از یــک کشــور صرفـ ًا تولید کننــده مــواد خــام بــه کشــوری بــا
اقتصــاد پویــای چنــد بخشــی تبدیــل شــد کــه در برگیرنــده
فناوری هــای پیشــرفته مختلــف ،بــر پایــه دانــش نویــن و

معــرفـــی انجــمــن

ســرمایه های متمرکــز اســت .مالــزی از تولیدکننــدگان اصلــی
الســتیک و پالســتیک در آسیاســت .امــروزه حــدود 1500
تولیــد کننــده در بخــش پالســتیک و حــدود  350تولیــد کننــده
در بخــش الســتیک فعــال هســتند .در ســال  2014محصــوالت
الســتیکی  3درصــد کاالی صادراتــی ( 10000میلیــون واحــد
پــول مالــزی  )RMارزیابی شــد .در ســال  2012از کل 598180
مکان هــای مــورد نیــاز شــغلی در بخــش تولیــد ،فقــط 4326
اســتخدام گــزارش شــد و وضعیــت تــا ســال  2014آنچنــان
پیشــرفتی حاصــل نکــرد (جــدول  .)1داده هــا رونــد کلــی
جوینــدگان شــغل را در جــذب مشــاغل خدماتــی بــا مقایســه
مشــاغل بــر پایــه فنــاوری و نیــرو بــری نشــان می دهــد.
جوینــدگان شــغل دارای مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی حــدود
 34/2درصــد کل جوینــدگان شــغلی ( )401827از ژانویــه

تــا اوت  2014را تشــکیل مــی داد ســنجش کلــی اســتخدامی
الســتیک و پالســتیک نشــان می دهنــد کــه فــارغ التحصیل هــای
بومــی مالزیایــی بــرای صنایــع فناورانــه و کاربــری شــدید
از مهــارت کافــی برخــوردار نیســتند .بخــش صنعــت
پالســتیک بــه طــور مشــخص شــامل بســته بندی پالســتیکی،
اجــزای الکترونیکــی و الکترونیــک و خــودرو ،محصــوالت
مصرفــی و صنعتــی اســت .تولیــد مــواد خــام پالســتیک
ماننــد پلی اتیلــن ،پلی پروپیلــن ،پلی آکریلونیتریل-کــو-
بوتادی ان-کو-اســتایرین ،پلی اســتایرین ،پلی وینیل کلرایــد،
پلی اتیلن ترفتــاالت و غیــره از اهمیــت کوچکــی
برخوردارنــد .بخــش محصــوالت الســتیکی در بخــش تولیــد
مــواد خــام (الســتیک طبیعــی و ســنتزی متشــکل از الســتیک
جامــد و التکــس) و تولیــد محصــول الســتیکی (دســت کش
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فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

آموزش پلیمر در ...

الســتیکی ،تایــر و تیوب هــای داخلــی ،کفــش ،بازســازی
تــرد و تایــر و غیــره) فعالیــت دارنــد.
در ســال های اخیــر التکــس طبیعــی حیطــه مناســبی را
در تولیــد الســتیک های طبــی یافتــه اســت .در نتیجــه بــه
قطــب تجــاری چنــد میلیــون دالری بــا فرصت هــای شــغلی و
درآمــد حاصــل از صــادرات تبدیــل شده اســت.
در پرتــو توســعه اخیــر اقتصــادی صنعــت الســتیک و
پالســتیک تقاضــا بــرای نیــروی کار مــورد نیــاز افزایــش
یافتــه ،توســعه نیــروی انســانی ماهــر در دســتور کار قــرار
گرفته اســت .بــرای ایجــاد نیــروی انســانی ماهــر و کارگــران
بــا مهــارت هــای الزم ،می بایســت مراکــز آموزشــی عالــی
یــا مراکــز آمــوزش فنــی توســعه پیــدا کننــد .ســئوال ایــن
اســت کــه آیــا مــواد درســی پلیمــری و آموزشــی کــه در
دانشــگاه های منطقــه ای تدریــس می شــود در مســیر تحقــق
اهــداف و نیازهــای بــازار شــغلی اســت؟ بــرای ادامــه بحــث
تمرکــز خــود را روی مراکــز آموزشــی عالــی (یــا دانشــگاه ها)
قــرار می دهیــم .تعــداد اندکــی از دانشــگاه های خصوصــی
برنامــه آموزشــی بــرای مــدرک علــوم ارائــه می-دهنــد کــه
در اغلــب آنهــا علــوم پلیمــر بــه عنــوان رشــته اصلــی نیســتند.
هزینــه اجــرای  برنامــه آزمایشــگاهی در علــوم پلیمــر باالســت
و در نتیجــه بــرای دانشــگاه های خصوصــی مقــرون بــه
صرفــه نیســت .در نتیجــه بــر برنامــه جــاری مــدرک علمــی
دانشــگاهی در  علــوم پلیمــر در دانشــگاه هــای دولتــی مالــزی،
متمرکــز می شــویم.
ـی
ـگاه های دولتـ
ـر در دانشـ
ـی پلیمـ
ـه آموزشـ
برنامـ
ما لز ی
دانشــگاه ها در مالــزی بــه ســه گــروه تقســیم می شــوند:
دانشــگاه های پژوهشــی ،دانشــگاه های علمــی متمرکــز و
دانشــگاه های جامــع .تــا امــروز تعــداد  20دانشــگاه دولتــی
شــامل  5مــورد دانشــگاه پژوهشــی 4 ،مــورد دانشــگاه جامــع
و  11دانشــگاه علمــی متمرکــز در کشــور مالــزی فعال انــد.
دانشــگاه های پژوهشــی (نســبت دانشــجویان کارشناســی
بــه تکمیلــی 50:50اســت) تمرکــز روی برنامه هــای پژوهشــی
دارنــد .دانشــگاه-های علمــی متمرکــز (نســب کارشناســی بــه
تکمیلــی  )50:50روی مــوارد ویــژه مرتبــط بــا ماموریــت ویــژه
دانشــگاه فعال انــد و دانشــگاه-های جامــع (نســبت کارشناســی
بــه تحصیــات تکمیلــی  )70:30دوره هــا و مطالعــات مختلــف
را ارائــه می دهنــد .در بیــن ایــن دانشــگاه-ها تنهــا 3دانشــگاه

دولتــی وجــود دارد کــه برنامــه رشــته پلیمــر را ارائــه می دهنــد.
 .1دانشــگاه ســاینس مالــزی :کارشناســی در مهندســی پلیمــر
()USM
 .2دانشــگاه پرلیــس مالــزی (کارشناســی ارشــد مهندســی
پلیمــر) ()Ui MAP
 .3دانشــگاه تکنولــوژی مــارا (کارشناســی در فنــاوری
پلیمــر) ()UiTM
برنامــه هــای مــدرک دانشــگاهی  USMفقــط بــر دوره هــای
پلیمــر تمرکــز دارنــد .ایــن دوره هــا بــه طــور مشــخص بــا
مقدمــه ای بــر پلیمــر ،مــواد پالســتیک و االســتومری ،ســنتز
پلیمــر ،ســاختار و خــواص پلیمرهــا ،ترمودینامیــک پلیمرهــا،
آزمــون خــواص پلیمــر و شناســایی خــواص ،آمیزه هــای
پلیمــری ،پالســتیک ،فــراورش الســتیک و التکــس،
محصــوالت مهندســی پلیمــر ،کامپوزیت هــای پلیمــر،
کاربردهــای الکترونیکــی پلیمرهــا ،چســب ها و پوشــش های
پلیمــری ،پلیمرهــای ســازگار بــا محیــط و غیــره ..را آمــوزش
می دهنــد.
دانشــگاه ردیــف دوم ( )UniMAPتنهــا دانشــگاه دولتــی
اســت کــه مــدرک کارشناســی ارشــد در مهندســی پلیمــر را
بــا برنامــه درســی ارائــه می دهــد( UPSI ،دانشــگاه ســلطان
ایدریــس پندیــدکان) آشــنایی بــا  پلیمرهــا را در چارچــوب
مــواد پیشــرفته در برنامــه کارشناســی ارشــد ارائــه می دهــد.
در  برنامه هــای دیگــر رشــته های علــوم ،موضــوع علــوم
پلیمــر در دانشــگاه های مالــزی کــه بخشــی از مــدرک علــوم
کارشناســی اســت در برنامــه هــای رشــته شــیمی و علــوم
مــواد گنجانــده شــده اند.
در بیــن  20دانشــگاه دولتــی در مالــزی فقــط  13مــورد
برنامــه مــدرک علــوم بــا شــیمی پلیمــر یــا تکنولــوژی پلیمــر
بــا  3-4ســاعت واحــد ارائــه می دهنــد.
ایــن دروس معمــوالً در ســال  های دوم و ســوم از دوره
ســه ســاله مــدرک کارشناســی  3ســاله ارائــه می شــود .بطــور
معمــول جزیــی از درس عملــی (آزمایشــگاهی) در دوره
گنجانــده می شــود .هرچنــد دوره هــای آزمایشــگاهی در
برنامه هــای کارشناســی علــوم اجبــاری نیســت.
صنعــت التکــس یکــی از بزرگتریــن کارآفرینــان در مالــزی
اســت .امــا دوره هــای تکنولــوژی التکــس و شــیمی اغلــب در
برنامه هــای علــوم گنجانــده نشده اســت .در دانشــگاه هایی
کــه دوره علــوم شــیمی ارائــه می شــود و مباحــث مربــوط بــه  
مــواد و پلیمرهــا را دارنــد مجهــز بــه دســتگاه های تشــخیص
پلیمرهــا ماننــد تجزیه گــر گرمــا وزنــی ،تجزیه گــر مکانیــک
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دینامیکــی ،ســوانگاری ژل تراوایــی ،میکروســکوپ الکترونــی
پویشــی ،طیــف ســنجی فوریــه مــادون قرمــز هســتند کــه
بــرای پژوهــش در ســطح کارشناســی و کارشناســی ارشــد در
رشــته-های علــوم و مهندســی پلیمــر اســتفاده می شــوند.
آســیب های اصلــی شــرکت های محصــوالت الســتیکی
مالــزی بــه شــرح زیراســت:
 .1مالــزی بــا تولیــد پائیــن صنعتــی قــدرت رقابــت بــا ســایر
کشــورها ماننــد چیــن ،هندوســتان و ویتنــام را نــدارد.
 .2نبــود ابتــکار در ســرمایه گذاری روی کیفیــت
محصــوالت و خدمــات رســانی ،بطــور مشــخص بــه دلیــل
نبــود فرهنــگ پژوهــش و توســعه کــه ضامــن رشــد آتــی
شــرکت ها اســت ،موجــب عقــب ماندگــی شــده اســت.
 .3عــدم توانایــی درتولیــد فنــاوری و نیــروکار ماهــر و
وابســتگی شــدید بــه کار نیمــه ماهــر خارجــی بــه دلیــل
کاهــش هزینه هــا
بــرای ارتقــای بخش هــای الســتیک و پالســتیک بــا
محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاالی صنعتــی ،نیــازی
فــوری و شــدید بــه نیــروی کار ماهــر بــرای اشــتغال در
بخــش پژوهــش و توســعه بنگاه هــا وجــود دارد .نیروهایــی
بــا مــدرک کارشناســی در پلیمــر و رشــته های مرتبــط بــا
پلیمــر کــه فاقــد چنیــن توانایــی هســتند بایــد بــا برنامــه
مــدون و حســاب شــده آموزشــی در علــوم و تکنولــوژی
پلیمــر بــا هــدف رفــع  کمبــود نیــروی ماهــر مــورد نیــاز در
صنعــت آموزشــی ببیننــد .عــدم وجــود آمــوزش عملــی در
برنامــه کارشناســی و نبــود فرصــت کاری در صنعــت بــرای
آنــان از جملــه ضعف هــای سیســتم اســت .هم اکنــون زمــان
آن اســت کــه برنامه هــای آموزشــی در دانشــگاه های مالــزی
بازنگــری شــوند و محتــوای درســی بــرای تحقــق نیازهــای
دانــش محــور اقتصــاد متحــول شــود .بــدون چنیــن تحــول
دانشــی امــکان رقابــت جهانــی بــرای مالــزی در عرصــه علــوم
و تکنولــوژی قابــل تصــور نیســت و  هیــچ چشــم انداز امیــد
بخشــی  بــرای آن دیــده نمی شــود.
نظــر کارآفرینــان روی فارغ التحصیــل هــای
جدیــد
بســیاری از صنعت گــران معتقدنــد فارغ التحصیــان
دانشــگاه های دولتــی و خصوصــی تحــت برنامــه جامــع
آموزشــی بــا دیــدگاه شــغل محــوری می تواننــد نیــاز
کارآفرینــان را بــرآورده کننــد .مشــاهدات کلــی اینســت کــه
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فارغ التحصیــان بایــد بــه طــور دقیــق و تشــریحی راجــع بــه
رشــته تحصیلــی بــا دیــدگاه شــغل محــوری توجیــه شــوند.
نبــود ابتــکار و مهارت هــای متفکرانــه بــه روشــنی دیــده
می شــود .بعضــی از فارغ التحصیــان نیــاز بــه تفســیر نتایــج
آزمون هــای تجزیــه ای و بعضــی دیگــر نیــاز بــه شــناخت
جهت گیــری شــغلی دارنــد .بطــور کلــی آنــان از عــدم اعتمــاد
بــه نفــس رنــج می برنــد.
ایــن مشــکالت ضــرورت نگاهــی جدیــد بــه برنامه هــای
درســی و ارتبــاط دوره هــای کارشناســی علــوم در دانشــگاه ها
را بــا واقعیــت اقتصــاد کشــور در ارتبــاط بــا  نیــاز بخــش
الســتیک و پالســتیک ضــروری می ســازد .واضــح اســت کــه
بســیاری از ایــن صنایــع الســتیک و پالســتیک نیــاز بــه نیــروی
انســانی بســیار ماهــر دارنــد ،در نتیجــه تقویــت اســتعدادهای
بومــی بــرای صنایــع بــه عنــوان اقدامــی ملــی در رأس
فعالیت هــای راهبــردی کشــور قــرار گرفته اســت .شــاید
بــا کمــک نیروهــای شــیمی دان ،فیزیــک دان و مهندســانی کــه
اطالعــات و دانــش عمیــق راجــع بــه پلیمــر داشــته باشــند
بتــوان در مدیریــت کارخانه هــا و فــراورش پلیمرهــا ،طراحــی
مــواد جدیــد و ســنتز آن هــا ،تشــخیص و شناســایی خــواص،
آزمــون و ارزیابی هــای روی مــواد بــا کاربردهــای جدیــد
نیازهــای پایــدار صنایــع پلیمــر کشــور را برطــرف کــرد.
تعــداد  11045نفــر از نیروهــای مهاجــرت کــرده بــه مالــزی
(بــا مهــارت هــای بســیار بــاال) کــه  10/5درصــد کل نیروهــای
خارجــی مقیــم کشــور را در برمی گیرنــد ،طبــق گــزارش
ژانویــه تــا ژوئــن  2014بخــش تولیــد ســهم مثبــت و بســیار
شــاخصی در  توســعه اقتصــادی بــه عهــده دارنــد.
پیشنهادهای الزم برای راهبردهای آینده
بطــور کلــی ،مــواد درســی مــدرک کارشناســی علــوم کــه
توســط دانشــگاه های دولتــی ارائــه می شــوند بایــد بــا
نیازهــای وزارت آمــوزش مالــزی ،اســتانداردها و مقــررات آنها
منطبــق باشــد .نقــش دانشــگاه اعطــای دانــش پایــه ،اساســی و
جامــع بــه کارشناســان و دانش-آموختــگان تحصیــات تکمیلی
اســت بــه ایــن امیــد کــه در صنعــت بتواننــد مهــارت الزم را
داشــته باشــند.
در برنامــه اصلــی دوره هــای آموزشــی ،شــیمی پلیمــر،
فیزیــک پلیمــر ،فــراورش پلیمــر و تکنولــوژی التکــس بایــد
در نظــر گرفتــه شــوند .آزمایشــگاه های عملــی بــرای ارتقــا
و دانــش و بینــش و نحــوه برخــورد بــا دســتگاه هایی ماننــد

آموزش پلیمر در ...

ویســکومترها ،دیالتومترهــا ،اســمومترها و روش هــای آمــاری
در تولیــد و تکــرار پذیــری و دقــت از اهمیــت خاصــی
برخوردارنــد.
عــاوه بــر آن بــر اســاس  نظریــه جمعــی ،دســتگاههای جدید
بایــد بــه راحتــی در دســترس باشــند هرچنــد دســتگاههای
پیچیــده را میتــوان از دوره کارشناســی حــذف کــرد.

نتیجه گیری
وضعیــت آمــوزش پلیمــر در مالــزی بــا تمرکــز بــر برنامه هــای
دانشــگاه های دولتــی تشــریح شــد .برهمکنــش قــوی بیــن
صنعــت ،دولــت و دانشــگاه ها ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر در
طراحــی نظــام آموزشــی هدفمنــد منطبــق بــا نیازهــای صنعــت
بومــی اســت.
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