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 ها در مدارس متوسطه مالزی  کارآفرینیِ تعاونی

 مقدمه

مالزی از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیاست که نهضت 
شده و در عین   عنوان ابزاری رسمی، شناخته تعاون در آن به

شود؛  حال مهم در جهت توسعه اقتصادی کشور برشمرده می
تعاونی برتر ملی آن، از  011بندی ای که اسامی و رتبه گونه به

توسط کمیسیون جوامع تعاونی منالنزی و بنر  9112سال 
معیارهای کمّی نظیر تعداد اعضا، دارایی و درآمند و  اساس

معیارهای کیفی نظیر مدیریت مالی و پایداری منتشر شنده 
 است. 

هنای آن کشنور،  ای  در حالی است که در میان تنعناوننی
های آموزشگاهی و توسعه سرمایه انساانای  تعاونی

یافته و سیستماتیک آنها در  واسطه فعالیت سازمان به

مدارس، یکی از عناصر موفقیت جنبش تعااونای در 

مالزی و به استناد فرمایش برخی مسئاولایای ایای 

الاما ا   کشور، به عنوان الگو و مرجعی در سطح بیی

برای کشورهای با سابقه باال در عرصه تعاون نظایار 

حمید انصاری در ترجنمنه شود.  هندوستان برشمرده می
ها در هزاره سوم با عنننوان  یازدهمی  مقاله از کتاب تعاونی

، کنه 90دیدگناه قنرن   –ها در نهادهای آموزشی  تعاونی
برگردان مقاله تی.پارانجوتی از مؤسسه مدیریت تعاون واقنع 

باشد، مشنارکنت اانراد در  در شهر مادورای هندوستان می
ها را برای آینده نهضت تعاون به طور قطنع،  گونه تعاونی ای 

 0011سازد در مالزی از  مفید دانسته است. خاطرنشان می
اند  مورد تاکنون، دارای تعاونی شده 0011دبیرستان، بیش از 

 شود.  های کشور را شامل می درصد کل تعاونی 01که 
گراته توسط داتنر  از سوی دیگر و به استناد پژوهش صورت

ترویج، آموزش و تحقیقاتِ معاونت امور تعاون وزارت تعاون، 
هنای منالنزی در  کار و رااه اجتماعی در خصوص تعاوننی

خردادماه سال جاری که یکی از منابع اصلی آن گزارشی بنا 
 01المللی تعاون بنوده اسنت،  همی  عنوان در اتحادیه بی 

هنزار  00های کشور مالنزی ححندود  درصد از کل تعاونی
 9000های آموزشنگناهنی ح ، تعاونی9102تعاونی(، در سال 

 91نفر در آنها عضو ححدود  0.098.020اند که  تعاونی( بوده
های مالزی( بوده و گردش منالنی  درصد کل اعضای تعاونی

 090.014های مالزی ح درصد از کل گردش مالی تعاونی 0حدود 
سنازد گنردش منالنی  خاطرنشان منیاند.  هزار رینگیت( داشته

میلیارد رینگیت مالزی،  94قریب به  9102در سال ها  تعاونی
 میلیارد دالر امریکا بوده است.   0معادل حدود 
هنای  ای با عنوان تعناوننی المللی تعاون در مقاله اتحادیه بی 

بنه انا   9191آموزشگاهی در مالزی که در اوریه سال 
ها در مالنزی را منتن کنر  رسانده، اهمیت ای  دسته تعاونی

گیری نخستی   گردیده است؛ در ای  مقاله هدف اصلی شکل

گیری، امکنان  های آموزشگاهیِ مالزی در زمان شکل تعاونی
آمنوزان بنه  التحریر توسنط داننش خرید و تهیه غ ا و لوازم

قیمت مقرون به صراه بیان شده است. ای  در حالی اسنت 
ها به جز ارائه خدمات، از  که با گ شت زمان و امروزه تعاونی

آمنوزان ننینز  های کارآارینی داننش کاربری ارتقای مهارت
 اند. برخوردار شده

تعاونی آموزشگاهنیِ  01، گردش مالی سالیانه 9191در سال 
میلیون رینگنینت  0های خود، بیش از  مالزی از قِبَل اعالیت

 هزار دالر امریکا( بوده است.  941مالزی، حبیش از 
های آموزشگاهی موجود در مدارس مالنزی  تعداد کل تعاونی

تعاونی با عضویت بیش از  9001به استناد ای  مقاله، بالغ بر
آموزان، معلمان و  هزار نفر حاعم از دانش 011یک میلیون و 

هنا،  شنا  ها، کناانی کارکنان(، اشاره شده است. ای  تعاونی
دهنده خدمات اا ، مراکنز هنننری  ها، مراکز ارائه کتابخانه

شود. آنها هر سال در قالب نشست عمومنی  و ... را شامل می
دادن دموکراسی بر اسناس  کردن و نشان سالیانه برای ثابت

هفت اصل تعاون، ضم  انتخاب هیأت مندینره گنرد هنم 
 آیند.   می

های آموزشگاهی همچنی  برای دریاات جوایز عالنی  تعاونی
تعاونی آموزشگاهی ضم  پشتینبناننی وزارت آمنوزش و 

های ساالنه و در ادامنه بنررسنی و  پرورش با ارائه گزارش
 شوند. ارزیابی آنها ترغیب می

هنای  نمونه یکی از مدارس مواق مالزی در عرصه تعناوننی
آموزشگاهی، مدرسه مجمع جهانی جوانان تعاونی کارآارینی 

به ثبت رسیده و تنا  0211است؛ ای  مدرسه در سال 9191
نفر اعنم  0000توانسته تعداد اعضای خود را به  9102سال 

های این   آموزان، معلمان و کارکنان برساند. تعاونی از دانش
التحریر را  های مدرسه و لوازم مدرسه در طول سال، پیراه 

رسانند. آنها همچنی  داوطلب ارائه خدمنات و  به اروش می
ها و روزهای خاص مدارس نظیر روز معلم  هدایا برای برنامه

 شوند. و روز ورزش مدرسه می
ها، در زمینه تندرستی و اینجناد  که ای  تعاونی به عالوه ای 

صنورت  کنند؛ بدین  رسانی می نشاط به اعضای خود خدمات
هنای  که برخی مازاد مالی خود را صرف تأمی  مالی هزینننه

 کنند.   حمل و نقل و راع غم و اندوه اعضا می
گنینری  ها نقش مهمی در شنکنل گ شته از آن، ای  تعاونی

دادن بنه مندرسنه جنهنت  کارآارینان جوان دارد؛ ارصت
های تجاری و کارآارینی، موجب تقویت  مشارکت در اعالیت

تر برای داشنتن   اقتصاد و جامعه محلی شده و تالش بیش
 شود.  جامعه بهتر را بسترساز می

 
 

های آموزشگااهای  آموزش کارآفرینی از بستر تعاونی

 در مالزی 

در راستای پرورش روحیه کارآارینی، وزارت آمنوزش و 
با  0208های آموزشگاهی را از سال  پرورش مالزی، تعاونی

های کارآارینی در بنین   هدف پرورش تجارب و گرایش
اندازی و معرای نموده است. کارآانرینننی  آموزان، راه دانش

هنای کنم در  تعاونی به دلیل اشتراک سرمایه و ریسنک
ای بنرای اینجناد  اندازی یک تجارت، روش برجستنه راه

های شغلی و کاهش بیکاری بدون وابستنگنی بنه  ارصت
دستمزد ناشی از استخدام، به وینژه در منینان جنواننان 

 شود.  برشمرده می

ای با عنوان کارآارینی تعاونی در مدارس متوسطه  در مقاله
های کنونی که توسط نورلیانا عنبند  مالزی: مروری بر شیوه

مجید و همکارانش که همگی از اساتید دانشکنده عنلنوم 
العابدین ِ اینالنت  اقتصادی و مدیریت دانشگاه سلطان زی 

 9102تِرِنْگانو کشور مالزی هستند، نگارش شده و در سال 
در مجله تحقیقات علوم اجتماعی توسط گروه اننتنشنارات 
تحقیق آکادمیک به اا  رسینده اسنت، بنر اهنمنینت 

های آموزشگاهی در آموزش کارآارینی مالزی تأکید  تعاونی
شده و قصد داشته که قصد کنارآانرینننی را در منینان 

آموزان مدارس متوسطه مالزی به عننوان شناخن   دانش
هنای  گیری مواقینت بنرننامنه کلیدی عملکرد برای اندازه

توسعه کارآارینی در ای  کشنور، بنه وینژه از طنرینق 
های آموزشگاهی، برجسته نماید. در ادامه اهم موارد  تعاونی
 شده در ای  مقاله، مورد اشاره قرار خواهد گرات: اشاره

 

 ها کارآفرینی تعاونی

شود،  ها بکار گراته می بر پایه هفت اصلی که توسط تعاونی
ای بالقوه منحصر به ارد و  مثابه وسیله کارآارینی تعاونی به

ج اب در توسعه کارآارینان آینده، از طریق تشویق اولیه به 
های کارآارینی و در نهایت تحرینک جنواننان در  اعالیت
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نام به عنننوان  کارآارینی تعاونی باعث ج ب مردم برای ثبت
( به دلینل 9108آ  حتِراسی،  عضو به ویژه کارآارینان استارت

هنای  گ اری سرمایه و هزینننه اشتراک امنیت مالی ناشی از به
(. متعاقبنا،، 9100آ  شده است حپوآسا و همکاران،  کم استارت

مشارکت در کارآارینی تعاونی به دلیل اصنول تنحنصنینل، 
های کارآارینانه در  آموزش و اطالعات در دسترس در اعالیت

ها، اعضای آن را برای پیوست  بنه حنوزه تنجنارت  تعاونی
 .کند ترغیب می

کنننننده و  های شنرکنت در سراسر جهان، بسیاری از آژانس
های آمنوزشنی را  ها و کارگاه ها، دوره نهادهای معتبر تعاونی

برای آموزش اعضای هیأت مدیره و ساینر هنمنکناران در 
اند. در  تعاونی با دانش کارآارینی، مدیریت و تجارت ارائه داده

ها عبارتند از: کالج تنعناوننی  هایی از ای  آژانس مالزی، نمونه
کاساحکمیسیون جوامع  مالزی، کمیسیون جوامع تعاونی و اَنْگ

(. ای  مقامات و نهادهای مسئنول، بنه 9101تعاونی مالزی، 
طور مداوم جنبش تعاونی را در منورد ننحنوه مندینرینت 

های تعاونی و موارد مشابه ذینلِ قناننون تنعناون،  اروشگاه
 کنند.  راهنمایی می

 

 ها در مالزی گیری تعاونی سبقه شک 
های مالزی بنه  از منظر تاریخی، سبقه تأسیس اولی  تعاونی

گنردد حآسنان،  و به حوزه پست و تلگراف برمنی 0299سال 
0228.) 

با توجه به مزایای قوی کارآارینی تعاونی در جهت پیشرانت 
مؤسنسنه  00،008ها در مالزی  اقتصادی، امروزه تعداد تعاونی

گن رد؛  گیری اولیه آن منی است که تقریبا، یک قرن از شکل
نکته مهم اینکه بخش تعاون در مالزی به عنوان سنومنین  

بخش بزرگ پس از بخش دولتی و بخش خصوصی شناختنه 
(. به عنوان مثال، بناننک 9104شده است حزِیْنُل و همکاران، 

در  0240های مواقی است که از سال  راکیات یکی از تعاونی
مالزی تأسیس شده و همچنان مشغول به اعنالنینت اسنت. 
پیشرات ای  بانک در ارائه محصوالت و خدمات منخنتنلن  

هنای  ها است؛ از دیگر ننمنوننه بانکی به موازات سایر بانک
توان به بانک پِرْسَتوآن اشناره  های مواق در مالزی می تعاونی

 (.  0202نمود حکوالراجاه، 
 

 های آموزشگاهی مالزی تعاونی

آموزان مدارس متوسطنه از  در سیستم آموزشی مالزی، دانش
های تعاونی مدارس در منعنر   طریق درگیری در اروشگاه
سنازد بنه  گیرند. خاطرنشان منی کارآارینی تعاونی قرار می

صورت کلی، نظام آموزشِ کشور مالزی قنبنل از ورود بنه 
دبستنان، ابنتنداینی،  دانشگاه، دارای اهار بخش اصلیِ پیش

متوسطه مشتمل بر دو دوره مقدماتی و تکمیلی و در نهاینت 
 باشد ]نگارنده[.   قبل از ورود به دانشگاه یا اصطالحا، کالج می

آغاز شند  0208های آموزشگاهی از سال  گیری تعاونی شکل
های پاهانگ، ترننگناننو،  مدرسه پیشگام در ایالت 2که  زمانی

های تعاونی  کالنتان، پرَک، جُهور و مالکا در مالزی اروشگاه
دهنه  4(. ال ا حدود 9100مدارس را تأسیس کردند حجولیانا، 

گن رد  های آموزشگاهی در مالزی می از تأسیس اولی  تعاونی
های آمنوزشنگناهنی  قرن، تعاونی (. پس از نیم9110حاحمد، 
اند،  تأسیس شده 9101مورد که تا پایان سال  9088مالزی با 

دهننند  ای همچنان به اعالیت خود ادامه منی به رشد ازاینده
 (.  9101حکمیسیون جوامع تعاونی مالزی، 

 

هاای آماوزشاگااهای   نحوه فعالیت اعضا در تعاونی

 مدارس متوسطه مالزی

سال  09آموزان  (، دانش0220بر اساس قانون جوامع تعاونی ح
به باال، واجد شرایط عضویت در یک تعاونی هستند. از این  

شده، غنالنبنا، در مندارس  های آموزشگاهی ثبت رو، تعاونی
آمنوزان از  شوند. به طور معمنول، داننش متوسطه یاات می

همان ابتدا و در قالب پرکردن انرمنی حبنرای ینک دوره 
شوند و در سنهنم تنعناوننی  ها می ساله( عضو تعاونی سیزده

نمایند.  معلمان یا مدیرینت مندرسنه،  همکاری و کمک می
عنوان یک عضو عادی، یک عضو کمیته یا  آموزان را به دانش

کنند حقانون جوامع  یک عضو هیأت مدیره تعاونی منصوب می
، نمودار سازمانی تعاونی آموزشگاهی 0(. شکل 0220تعاونی، 

آمنوزان  دهد که در آن درگیری و مشارکت دانش را نشان می
عنوان یک عضو کمیته و عضو هیأت مدیره تنعناوننی در  به

کشد. ای  نمودار نشنان  تعاونی آموزشگاهی را به تصویر می
آموزان، مسئولیت کمک به منعنلنمنان در  دهد که دانش می

هنای  های تعاوننی ریزی، مدیریت و سازماندهی اعالیت برنامه
(. عالوه بر ای ، 9110دار هستند حاحمد،  آموزشگاهی را عهده

آموزانی را کنه عضنو  های آموزشگاهی معموال، دانش تعاونی
هیأت مدیره تعاونی هستند در امر نگهنداری کنتناب، اداره 

کننننند و  سهام و بازاریابی محصوالت و خدمات، درگیر می
 (.9100دهند حجولیانا،  مشارکت می

 
 

 نمودار سازمانی تعاونی آموزشگاهی مالزی –0شکل 

 (9110منبع: حاحمد،  

عالوه بر اجرای کارهای مربوط به نگهداری کتاب، معلمان 
آموز را به عنننوان هنمنکنار در  همچنی  اندی  دانش

های اروش روزانه در اروشگاه تعناوننی مندرسنه  اعالیت
شنونند  کنند و صاحبان و دارندگان سرمایه می منصوب می

(. مسئولیت اصلی اعضای عادی، شرکت در 9100حجولیانا،
ها و پشتیبانی حداکثری آنها در توسعه و  های تعاونی اعالیت

رشد تعاونی است. عالوه بر ای ، آنها همچنی  شرکت در 
شنود،  جلسه عمومی را که به صورت ساالنه برگنزار منی

آمنوزان  (. مشارکت دانش9110تجربه خواهند کرد حاحمد، 
های تعاونی مدارس، جدا از اینکه بنه صنورت  در اعالیت

اعضای عادی یا اعضای کمیته یا اعضای هیأت مندینره 
بنودن  تواند مواجهه و در منعنر  کنند، می همکاری می

مکفی در زمینه اوت و ا  کارآارینی و آموزش عنمنلنی 
های کارآارینی را در اختیار آنها قرار دهد حاناوز ،  مهارت
(. بنابرای ، حمایت و اعتماد مدیران و معنلنمنان در 9109

های کارآارینی و شور و شنو  در بنین   ارتقای مهارت
آموزان و نظارت بر مشنارکنت داننش آمنوزان در  دانش

 (.9108مدیریت تعاونی آموزشگاهی بسیار حیاتی است حنُر، 
آمنوزان در  دادن داننش در نتیجه، گنجاندن و دخنالنت

های تعاونی آموزشگاهی نوعی آموزش کارآارینننی  اعالیت
(، که در 9100شاه،  شود حنورایْ در دوره متوسطه قلمداد می

آموزان  پرورش عالقه، اهداف و عزم راسخ کارآارینی دانش
های  بسیار سودمند است ارا که مستقیما، در معر  اعالیت

(. 9100گیرند حزِیْدَتُل و همکاران،  واقعی کارآارینی قرار می
( دریناانتننند کنه 9101محققان قبلی همچون موناوارُه ح

های حل  آموزان را در معر  مهارت تجربیات واقعی، دانش
های تفکر انتقادی و حتی روحیه کارآاریننی  مسأله، توانایی

دهد. از ای  رو، برنامه توسعه کارآارینی  آموز قرار می دانش
آموزان، کارآارینان آیننده  با اازایش دانش کارآارینی دانش

(. ضم  اینکه، 9101دهد حتوماس و آگاروال،  را آموزش می
هنای  شروع آموزش کارآارینی از طریق تحریک اعالنینت

انگیزاند حمَنهِننْندْرا و  کارآارینی، انگیزه کارآارینی را برمی
 (. 9100؛ سُلِسْویک، 9101همکاران، 

 

ای ملی به ثبت  در قالب اتحادیه 0210انگ.کاسا در سال 

ها برای  رسیده و از همان ابتدا، به عنوان نقطه اوج تعاونی

 0220جنبش تعاونی مالزی، ایفای نقش نموده است. در سال 

پس از تصویب قانون جدید تعاون مالزی، رسما، توسط دولت 

رسمی ای  کشور، نماینده جنبش تعاونی در سطح ملی و 

کاسا از طریق   المللی معرای و شناخته شده است. انگ بی 

های  های اقتصادی با ارزش باال، برنامه مشارکت خود در پروژه

کند. همچنی  نقش مهمی  های مالزی را اجرا می تحول تعاونی

های آموزشگاهی مالزی از  گیری و توسعه تعاونی را در شکل

های آموزش، کمک به آنها در جهت ارائه  جمله در عرصه

های باالتر در  های بهتر سالیانه  به منظور اخ  رتبه گزارش

ها و ترغیب در راستای اخ  جوایز عالی تعاونی  ارزیابی

دار است؛ به عنوان بخشی از برنامه  آموزشگاهی را عهده

کاسا قصد هدایت جنبش تعاونی  تحوالت اقتصادی مالزی، انگ

ای  کشور تا زمان تحقق سهم قابل توجه آنها در تولید ناخال  

 داخلی مالزی را دارد ]نگارنده[
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 بولتی سیاستی تعاون
 93شماره  -  9911زمستان 

 

 ها عوام  اثرگذار بر کارآفرینی تعاونی

( در مقاله خود تأیید کردند که 9100خو و همکاران ح
آموزانی که قبال، در تجارت خانوادگی مشارکت  دانش
تر از  اند احتمال مشارکتشان در کارآارینی، بیش داشته

آموزان به  اند. ای  دانش اارادی است که مشارکت نداشته
دلیل سطح باالی قصد کارآارینی در سنی  پایی ، 

توانند به طور بالقوه در آینده کارآاری  شوند  می
 (. 9101تِل،  اِس لیک و وان اِس حسی

های شغلی و تجاری،  دانش کارآارینی، شناخت ارصت
شود  مدیریت، بازاریابی و کسب دانش مالی را شامل می

(؛ در همی  راستا اکثر محققان 9100حلین  و همکاران، 
اتفا  نظر دارند که دانش کارآارینی، موجب اازایش و 

شود؛ مصدا  ای  عبارت،  تقویت قصد کارآارینی می
آموزانی هستند که در زمینه کارآارینی تحصیل  دانش
کنند، آنها مصمم هستند که یک شغل کارآارینی داشته  می

(، 9101ح(. رُی و همکاران 9108باشند حنبی و همکاران، 
معتقدند دانش کارآارینی با تأثیر بر نگرش دانشجویان 
نسبت به راتار کارآارینی، موجب اازایش و تقویت قصد 

ضم  اینکه در یک شرکت تعاونی، شود.  کارآارینی می
دانش اعضای آن باعث اازایش مشارکت و درگیری در 

های اقتصادی و اجتماعی  های تعاونی اعم از اعالیت اعالیت
آموزان  (. در مؤسسات آموزشی، دانش9100شود حُرزی،  می
های مرتبط، جهت  واسطه کسب دانش در اعالیت به

های سازمانی تحت تأثیر  مشارکت و همکاری در اعالیت
( اعتقاد 9100(. سُلِسْویک ح0280گیرند حآستی ،  قرار می

های توسعه  دارد که کارآارینی از طریق مشارکت در برنامه
یِر و  وی انگیزاند. تَ  کارآارینی، قصد کارآارینی را برمی

های انگیزشی  ( تأیید کردند که شاخ 9100همکارانح
نظیر امنیت شغلی و نقش کارآارینانه قوی، قصد 

 دهد.  کارآارینی را در میان دانشجویان اازایش می
های آموزشگاهی در مدارس متوسطه  رویه کنونی تعاونی

آموزان جهت  هایی برای دانش گر ارصت مالزی بیان
ها، انگیزه کارآارینی و  مشارکت در کسب دانش، مهارت

متعاقبا، قصد آنها برای مشارکت در کارآارینی در آینده بوده 
؛ زینل و 9100؛ رحیم و دائود، 9110است حاحمد، 

 (. 9102همکاران، 
 

 بسته سیاستی پیشنهادی
 

 آموزان در  ضرورت توجه به توانمندسازی دانش

مدارس و همزمان با دوران تحصی  در قالب 

منظور  های مدارس به کارآفرینی تعاونی

حداکثرسازی آمادگی آنها جهت حضور در 

های اجتماعی مخت ف پس از  عرصه

گذاران و  التحصی ی از سوی سیاست فارغ

 ریزان؛  برنامه

 ها و منابع الزم جهت تخصیص  بررسی زمینه

ردیف بودجه به طرح رویکرد کارآفرینی در 

ای ب ندمدت با توجه  مدارس کشور ذی  برنامه

به عدم تخصیص ردیف بودجه مشخص، 

 .9311حداق  در الیحه بودجه
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