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  کانادا با آشنایی – مقدمه

  کشور کانادا قانون اساسی ندارد و بعد حتی ساختار حکومتی اش بیشتر بر اساس قرارداد و رویه است

ولی در عین حال بسیار خوب می چرخد واقعا مشکالت بسیار کمی در قلمرو آموزش و بهداشت که 

کارویژه بنیادی ملت، دولتهاست دیده می شود و سیستم شان در جهان یکی از بهترین سیستم های دو تا 

 آموزشی در جهان است.

  ملکه انگلستان راس قدرت کانادا است و او فرماندار کل کانادا را تعیین می کند و فرماندار کل کانادا

رزمینی است را تعیین می کند. ولی به رغم فرماندار ایالت های مختلف که دارای ده ایالت با سه قلمرو س

اینکه در قانون کانادا یعنی همان مصوبی که دارند بارها بازبینی انجام شده است هیچ تغییر اساسی دیده 

 نمی شود.

  کیلومتر مربع   10000000پایتخت کانادا اوتاوا است، دومین کشور بزرگ جهان بعد از روسیه است، با

کیلومتر آن کنار سواحل  243000جمعیت است. و نکته بسیار جالب اینکه میلیون  35وسعت دارای 

سال است که  150است. نام کانادا که قبال کاناتا نام داشته به مفهوم  روستا و زیستگاه است، دولت کانادا 

ب شد قانون یا همان توافقی که بین کانادا و بریتانیا تصوی 1867به اصطالح پا گرفته است، کانادا از سال 

بریتانیا این خودگردانی را به رسمیت نمی شناخت. نکته  1931را بنیان کشور کانادا می دانند ولی تا سال 

کیلومتر با ایاالت متحده دارد و از طرف دیگر هم با روسیه مرز مشترک دارد  8000مهم دیگر اینکه کانادا 

اقیانوس اطراف کانادا است، و نکته و این موجب شده است که از نظر راهبردی منطقه حساسی شود. سه 

کیلومتر جا گرفته اند، بزرگترین منبع آب شیرین است، حدود  300درصد جمعیت در  95جالب اینکه 

 کیلومتر هم سطح آب شیرین دارد. 1000000دریاچه دارد و  1000000

 ست که بخش ا از نظر وضعیت اقتصادی کانادا دارای تولید ناخالص باالیی است، نکته مهم آن این

ای از این تولید ناخالص داخلی از طریق خدمات است در صورتی که توان نهفته بسیار زیادی گسترده

برای بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کانادایی ها به طبیعت خود دست نمی زنند و کشاورزی نمی 

یلی پیشرفته درصد )که خ 28درصد از تولید ناخالص، صنعت  7.1کنند. از نظر اقتصادی کشاورزی 

درصد می باشد، نکته مهمتر هزینه کردن این تولید و در آمد در دو بخش اساسی  70نیست( و خدمات 

 16.01است، بیشترین هزینه را دولت کانادا در بخش بهداشت  می کند بعد از آن در بخش آموزش است، 

شود که همواره در حال درصد از تولید ناخالص داخلی صرف آموزش می  3.5از هزینه های عمومی یا 

درصد  2درصد به  4افزایش می باشد درست برعکس کاری که در ایران انجام شده است، که از تقریبا 

تولید ناخالص رسیده است. بخش مهم دیگر سهم بخش خصوصی در فراهم ساختن منابع آموزش است. 
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صوصی هم با است ) بخش خ 17.07درصد را بخش عمومی فراهم می کند، بخش خصوصی  82.3

تغییراتی که در ساختار داده اند یا از طریق شهریه دانشجویی تامین میشود که شهریه هم از منابع عمومی 

تامین میشود، دانشجویان یا وام دریافت میکنند یا کمک هزینه دریافت می کنند( وقتی میگوییم بخش 

تولید ناخالص داخلی کانادا خصوصی یعنی چرخش مال در دست دانشجویان و دانشگاه است. سرمایه 

 دالر می باشد. 48000

  سند قانون بریتانیای امریکای شمالی، تنها سند قانونی است که در آنجا حاکم است و به رسمیت شناخته

آخرین بازبینی آن انجام شده است، ولی در بازبینی هایی که انجام می شود  2011شده است، و در سال 

  نیان های اساسی آن دستکاری نشده است.هیچگاه در ساختار حکومت و ب

  هیچ کدام در مسائل بنیادی  که استیک مجلس فدرال، ده مجلس استانی، سه مجلس قلمرویی در کانادا

 و قانون اساسی وارد نشده اند.

  دموکراتیک  وکانادا از دیدگاه حقوقی و قانونی حکومتش مشروطه سلطنتی است اما در عمل پارلمانی

فرماندار کل کانادا از سوی ملکه برگزیده می شود،  .ن ملکه یا پادشاه راس حکومت استاست، که در آ

افزون بر آن در هر استان یا ایالت جانشین فرماندار  .باالترین مقام حکومتی در کانادا است ونماینده او 

کل که ملکه را در آن استان نمایندگی می کند به پیشنهاد نخست وزیر است، تمام اسناد قانونی که مجلس 

 می دهد باید مهر ملکه در آن بخورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

در ، هستیم یشترب سازیسند در پیتفاوت در سندسازی است؛ ما ایران و کانادا،  مهمترین تفاوت میان

 صورتی که در کانادا سند بسیار کم است.
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 کانادا حکومت کلی ساختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام دولت کانادا

 مجلس

 ملکه

 شوداز سوی فرماندار کل نمایندگی می

 مجلس سنا

 شوندوزیر گمارده مینخستکه به توصیه 

 مجلس نمایندگان

 نمایندگان دولت

 اعضای مخالف

 حقوقی

 دادگاه عالی کانادا

 شوندنُه قاضی از سوی فرماندار کل گمارده می

خواهی ملی دادگاه فرجام

 )فدرال(

 داده عوارض 

 کانادا
 دادگاه ملی

 )فدرالی(

 خواهی استانیهای فرجامدادگاه

 سرزمینی -های عالی استانیدادگاه

 های استانیدادگاه

 شاخه

 اجرایی

 وزیر ونخست

 کابینه

 گذاریشاخه قانون
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 دولت فدرال، دولت استانی و دولت شهری در سه شکل در اداره کشور نقش دارند: این ساختار

دولت فدرال از نظر قانونی و حقوقی هیچ نقشی در بخش آموزش  ندارد، یعنی  وزارتی به نام وزارت  

آموزش در سطح فدرالی وجود ندارد، این نقش با دولتهای استانی است به رغم این دولت فدرال نقش بسیار 

 .زیادی در دو موضوع اساسی دارد

. 2. فراهم ساختن منابع آموزش 1گیرد: در بر میقلمرو را فقط دو سیاست گذاری در بخش آموزش  

دسترسی همگانی به آموزش پایه و دسترسی برابر به آموزش عالی است، یعنی تنها کاری که تمام این دولتها در 

یعنی حتی نهادهای آموزشی آموزش پایه مستقل می باشند و  .سطوح مختلف در بخش آموزش دارند این است

دهند. به رغم این از آن را هم خانواده ها تشکیل میه با انتخاب مردم است که بخشی به صورت هیات امنایی ک

 همه تنوع هیچ ناهماهنگی در این ساختار دیده نمی شود.

در کانادا دو نوع وزارتخانه دارد: یک نوع از وزارتخانه ها بر اساس یک کارویژه تشکیل می شود، بعد از 

نکته مهم دیگر اینکه  تا از آن در سطح فدرالی ثابت هستند. 25می شود، اما  انجام آن کارویژه وزارتخانه منحل

تمامی وزیران باید عضو شورای رایزنی ملکه باشند و تا آخر عمر خود نیز باید عضو آن باقی بمانند. تمامی 

ابینه از هر نکته مهم دیگر اینکه سعی می کنند اعضای ک اعضای کابینه باید عضو مجلس قانونگذاری هم باشند.

استانی حداقل یک نماینده داشته باشد، تمام اینها نانوشته است، یعنی هیچ سندی برای انجام این کارها وجود 

 ندارد.

 

 عالی آموزش سیاستگذاری

 

سیاستگذاری 

آموزش عالی

هستارشناختی

(چرایی و چگونگی)

شناخت شناسی 

(چیستایی)
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  شناسی شناخت الف(

ریشه های تاریخی که جامعه کانادا برپایه شبکه اجتماعی پا برجایی بنا شده است، بسیاری از کانادایی به دلیل 

 -از جمله و به ویژه آموزش –ها همچنان می پندارند که حکومت   باید فراهم کننده اصلی خدمات اجتماعی 

گان اصلی خدمات اجتماعی را باشد. بنابراین، به کارهای نویی که مرزهای بین بخش خصوصی و فراهم کنند

 (Johnson, 2003, p. 5) درهم می آمیزد بسیار بدگمان هستند

  ".خصوصی سازی به مفهوم فروش دارایی های عمومی به بخش خصوصی است"ها، از دیدگاه بیشتر کانادایی

و اثرگذار  این تغییر، درخوانش برخی از دانشگاهیان و مطالعات تخصصی و همچنین نهاد های مدنی سرشناس 

انگاشته شده است. به پنداشت  "خصوصی سازی پنهان  "اتحادیه ملی کارکنان بخش عمومی "کانادا مانند 

تغییر "بسیاری از پژوهشگرانی که در این قلمرو جستارگشایی کرده اند، این رویکرد نوین، که گاه از آن با 

قع، ترفندی است  تا از رهگذر  آن بخش عمومی و در نظام زمامداری کانادا  نیز یاد شده است در وا"گفتمانی 

به ویژه دولت های محافظه کار  آن، بتوانند از زیر بار یکی از بنیادی ترین کارویژه ها و مسئولیت های خود 

در دهه نود و حتی رویگردانی جامعه از  "خصوصی سازی "شانه خالی کنند. همچنین به دلیل رد اجتماعی 

که کوشش می شد جایگزین خصوصی سازی شود، ادبیات  "خصوصی  -رکت عمومیمشا "مفهوم و کاربست 

 .و حتی ساختار های نوینی نیز تدوین شده است

 

 هستارشناختی ب(

شناختی سیاستگذاری آموزش عالی که ما آن را به دو سطح کالن و خرد تقسیم بندی کردیم، از نظر هستار

 تقسیم بندی کردیم.و سطح کالن و خرد را در دو سطح نظری و عملی 

سطح نظری گاه گرایش دارد به اندیشه های نولیبرال به ویژه در سطح سیاست گذاری نه در سطح آکادمیک، 

ولی در بخش عملی بیشتر ساختار دولت رفاه را دارد، سطح کالن آن بیشتر سطح فدرال و استانی و شهری 

 است، سطح خرد آن بیشتر سطح نهادی است،

ارتی به نام وزارت آموزش و آموزش عالی وجود ندارد، و تنها کمکی که بخش فدرال در کانادا هیچ وز

) تنها کارویژه ای که دارد( در سیاست گذاری می کند فراهم کردن منابع بخش آموزش است، به ویژه به آموزش 

 کنند.پایه را بیشتر استانها حمایت می عالی بسیار کمک می کند، آموزش
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 عالی آموزش و آموزش سیاستگذاری در فدرال دولت نقش

هر چند که نهاد های آموزشی، حتی در دوره های آموزش پایه)آموزش ابتدایی و پایه( در چرخش امور 

اداری، کارکنان ،  -داخلی خود، چه در زمینه امور علمی و برنامه های درسی و چه در دیگر زمینه های مالی

اگر چه، تفاوت هایی نیز در زمینه های گوناگون در استان های تشکیالتی از خودگردانی زیادی برخوردارند. 

دهگانه کانادا دیده می شود، اما دربیشتر آن ها، نهاد های آموزشی  بابرخورداری از هیات های امنا یا ساختار 

 های همگون آن اداراه می شوند.

قانون اساسی  کانادا می خوانند، و بر پایه عملکرد های کنونی، "افزون برآن، برپایه آن چه که برخی آن را  

. از همین رو، مستقیمم چندانی در سیاست گذاری های آموزشی و آموزش عالی نداردحتی نقش  دولت فدرال 

اری و فراهم کردن منابع مالی  در قلمرو نهادی ملی یا فدرالی که تنها  برای سیاست گذنهادی که بتوان آن را 

. اما، به رغم نبود چنین ساختاری، برخی وزارتخانه آموزش و آموزش عالی پنداشت، تاکنون شکل نگرفته است

ها و به تازگی نهادهای نوپایی، هرکدام به فراخور ماموریت ها و رویکردهای نه چندان همگون و همسوی  

 آموزش بردوش دارند یا می کوشند در آن اثر گذار باشند.  آنها، هرکدام نقش هایی در بخش

 

 

هستار شناختی

سیاستگذاری آموزش عالی

خرد

عملی

نظری

کالن

عملی

نظری
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دولت فدرال کوشیده است از رهگذر نقش آفرینی در فراهم ساختن بخشی از منابع آموزش عالی، نقش 

خود را در سوگیری سیاست های نظام آموزش عالی افزایش دهد. به سخنی روشن تر ، از آن جا که دولت 

سیاستگذاری در اموری مانند دفاع ملی، امور بومیان کانادا، امنیت ملی، امور خارجی،  فدرال از دیدگاه حقوقی،

توسعه اقتصادی و دیگر زمینه هایی که به منافع ملی گره می خورد را بر دوش دارد، در بسیاری از زمینه های 

  سیاستگذاری که به به گونه ای با آموزش عالی پیوند می خورد، نقش آفرینی می کند.

برخی از مهم ترین قلمروهایی که می تواند با آموزش عالی پیوند داشته باشد و دولت فدرال در آن ها نفش 

 آفرینی می کند را می توان چنین برشمرد:

 پژوهش و توسعه (1

 توسعه مهارت نیروی کار (2

 کمک های مالی به دانشجویان (3

ها انتقال پول از دولت فدرال به استان فراهم ساختن بخشی از منابع  مالی مورد نیاز استان ها که با نام (4

 انجام می شود 

 

برای نمونه می توان از وزارت منابع انسانی و توسعه مهارت ها وکار یاد کرد. این وزارت در  آخرین گزارش 

 انتشار یافته است، دیدگاه و ماموریت های خود را چنین بیان کرده است:  2016ساالنه خود که در سال 

  هایی که تضمین کند همگان بتوانند توانایی ها، مهارت ها و منابع خود را برای شرکت توسعه سیاست

 در یادگیری ، کار و اجتماعات خود بکار گیرند؛

  کاربست برنامه هایی که به کانادا هایی کمک کند که مراحل گوناگون زندگی را، از مدرسه تا کار، از

 نیروی کار به بازنشستگی پشت سر بگذارند، یک کار به کار دیگر ، از بیکاری به کار و از

  فراهم ساختن حمایت درآمدی از کهنسال ها، خانواده های دارای فرزند و افرادی که به دلیل از دست

 دادن کار، بیماری یا بردوش داشتن مراقبت از دیگران  بیکار  شده اند؛

 افراد بومی، افراد دارای  ناتوانی، بی  یاری رساندن به کانادایی هایی که نیاز های ویژه ای دارند مانند

 خانمان ها، مسافران و تازه مهاجران؛

 نظارت بر مسئولیت های شغلی فدرالی، و 

  جای دیگر وزارتخانه ها و نهادهاکاربست برنامه ها و خدمت رسانی به 
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 عالی آموزش های نهاد پژوهشی بودجه سازوکار تغییر و افزایش

کوشش می شود که  از نقش دولت در فراهم ساختن منابع آموزش عالی ر به ظاه اگر چه در سیاست ها 

کاسته شود، اما به نظر می رسد که در سیاست های عملی و در چارچوب برنامه های یاد شده ، نه تنها  دولت 

فدرال در این زمینه عقب نشینی نکرده است، بلکه  منابع بخش پژوهش دانشگاهی را گسترش نیز داده است. 

وهمسو با دیگر کشورهای عضو   "اقتصاد دانش "ند ممکن است این گسترش منابع در چارچوب رویکرد هرچ

( 2008سازمان همکاری های اقتصادی برای توسعه انجام شده باشد. برای نمونه، همان گونه که بک ویس ) 

 .یادآور می شود

  

 

 پژوهش در عمومی گذاری سرمایه پیاپی افزایش الف(

عفب نشینی  دولت فدرال در فراهم ساختن منابع مالی آموزش عالی )به گونه مستقیم(، نقش همزمان با 

خود را در فراهم ساختن منابع پژوهشی  به گونه ای دیگر گسترش داده است. این افزایش خود را در بودجه، 

موسسه  "اه اندازی ، برای ر2000درپی آن، در سال و "بنیاد نوآوری کانادا "برای راه اندازی 1997از سال 

 به خوبی نشان می دهد. "کرسی های پژوهشی کانادا"برای و   "پژوهش های تندرستی

به افزایش اساسی منابع مالی از 1997-98این نهاد ها و برنامه های آن ها با افزایش درآمد دولت در سال 

 60منابع مالی سه نهاد یاد شده نزدیک به  1995-2004های سوی دولت فدرال انجامید. افزون برآن بین سال

 (. 2008)بک ویس،  های بعد نیز ادامه یافتدرصد نیز افزایش یافته است و در سال

 

افزایش پیاپی سرمایه گذاری 

عمومی در پژوهش

افزایش بودجه آموزشی 

سازوکاری نوین برای :دانشگاه

دسترسی برابر
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 2001. در سال کنددولت فدرال، در کمک به پژوهش های دانشگاهی، تنها به کمک های یادشده بسنده نمی

بکار گرفته می شود تا از   "های دانشگاهیهای نامستقیم پژوهشزینهه"برنامه و منابع دیگری برای پشتبانی از 

ای بلند مدت بود و به گونه های نامستقیم پژوهش نیز پشتیبانی شود. این برنامههزینهدانشگاه ها برای جبران 

میلیون  200گذاری  گیری به افزایش منابع مالی پژوهش انجامید. به این ترتیب، دولت فدرال با سرمایهچشم

برنامهبه  2000.  این برنامه همچنان ادامه یافت و در سال هاستدالر، برای یک بار، از فشار بر دوش دانشگاه

دولت محافظه کار استفان هارپر  و  به رغم وعده او  با روی کار آمدن (.2009تاپر، )  ای همیشگی تبدیل شد

ها وارد آمد، عالی پدید آمد، و فشارهایی بر دانشگاه اگر چه تغییراتی در بخش آموزش "فدرالیسم باز "برای 

اتحادیه  "درنگ پس از روی کار امدن دولت جدید، نخستین اقدام در بخش آموزش عالی راه انداختن بی اما

ها دالری بود که قرار بود در دو سال میان استان میلیارد 1 نخستین، با بودجه "زیرساختی آموزش پسا میانی

 . توزیع شود

 

 برابر دسترسی برای نوین سازوکاری :دانشگاه آموزشی بودجه افزایش ب(

دسترسی برابر به  "نش دیگر دولت ملی برای فراهم ساختن منابع مالی آموزش عالی که در چارچوب واک

الیه انجام  می شود، اطمینان یابی از  دست یابی فزاینده به آموزش عالی، به ویژه برای افراد و  "اموزش عالی

های اجتماعی که حضور کمتری در آن دارند، استوار است . هر چند  کوشش می شود  که این گونه  سیاست 

ها در چارچوب سیاست های جهانی محافظه کارانه و همسو  با سیاست های کشور های پیشرفته صنعتی 

. اما در عمل، بیشتر شود گنجانده شود و بدان نمایی  برای کاالیی سازی، تجاری سازی و خصوصی سازی داده

سیاست های حمایت گرانه دولت های رفاه پیشین همسانی دارد! به گونه ای که، اگر چه سیاست های رسمی به 

بر خصوصی سازی آموزش عالی و  فراهم ساختن بخشی از منابع مالی از رهگذر دریافت شهریه از دانشجویان 

 20ی تهیه می شوند که نشان دهند بخشی) با بیشینه ای نزدیکپا می فشارند و گزارش های مالی نیز به گونه ا

ها نیز گاه افزایش می یابند،  اما به درصد(  از درآمد دانشگاه ها از دریافت شهریه گردآوری می شود و شهریه

برنیاز  "های ارزیابی استان ها، به رغم پافشاری بر سیاست های یاد شده، همچنان به گونه ای ناسازوار گزارش

. پشتیبانی فشارندمی به از میان برداشتن شکاف های کنونی برای دستیابی افراد و الیه های اجتماعی نابرخوردار پا

 ."مالی از دانشجویان، به صورت های گوناگون، در رده های استانی و ملی انجام می شود
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برنامه ای آموزشی تمام وقت در   تمامی دانشجویان تمام وقت خانواده های با در امد کم و  متوسط که در

نهاد های آموزش پسامیانی  تعیین شده )نهاد های به رسمیت شناخته شده که دربرگیرنده نزدیک به تمامی نهاد 

 های آموزش پسامیانی کاناداست(  ثبت نام کرده اند از این کمک می توانند استفاده کنند.

 :شرایط دریافت کنندگان

 شید می توانید دریافت کنید:اگر دارای شرایط زیر با

انجام درخواست کمک مالی دانشجویی ) دست کم به یک دالر برپایه ارزیابی مالی نیاز داشته  (1

 باشید(؛

 در چارچوب برنامه های  کمک مالی دانشجویی کانادا، از خانواده های متو سط و کم درآمد باشید؛ (2

ه ( بدرازا بکشد در یکی از نهاد های هفت 60در برنامه آموزشی پسامیانی که دست کم دو سال ) (3

 آموزش پسا میانی به رسمیت شناخته شده  نام نویسی کرده باشید. 

افرادی که می توانند کمک مالی بدون نیاز به بازپرداخت دریافت کنند، برپایه درآمد ساالنه   1در جدول 

 :مشخص شده است

 

 

 

کمینه درآمد ساالنه  شمار افراد خانواده

 خانوار

 ر کانادا()به دال

 بیشینه در آمد ساالنه خانوار

 به دالر کانادا() 

 کمینه و بیشنه

 درآمد ماهانه

1 30000 61513 5126- 2500 

2 42426 86031 7169 - 3535 

3 51962 102638 8553 - 4330 

4 60000 112817 9762 - 5000 

5 67082 122229 10100 - 5590 

6 73485 131177 10931 - 6123 
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در توضیح جدول، یادآوری شده است که درآمد کلی سال گذشته هر خانوار در سال پیش از درخواست، 

پایه محاسبه قرار خواهد گرفت. چنان چه در آمد های  ساالنه خانوار، روی هم رفته از مبلغ های یاد شده کمتر 

د. اگر درآمد خانوار بیش از آن باشد، بیشترین مبلغ درنظر گرفته شده، به درخواست کننده  پرداخت خواهد ش

کمک مالی بدون نیاز به بازپرداخت، داده نمی شود. همچنین، به هر اندازه که درامد خانوار، از  باشد، به وی

 کمینه درآمد بیشتر باشد، از مبلغ کمک مالی کاسته می شود. 

آموزشی است که ماهانه  دالر برای هشت ماه 3000بیشینه پرداخت کمک مالی بدون نیاز به باز پرداخت، 

دالر است. این کمک تا زمان  پایان دوره آموزشی و دانش آموخته شدن درخواست کننده،  375نزدیک به 

 پرداخت خواهد شد. 

، دانشجویانی که از شرایط دریافت کمک 2018افزون بر آن یادآوری شده است که از آغاز ماه اوت سال 

 10یان تمام وقت برخوردار می شوند و همچنین کسانی که، دست کم مالی بدون نیاز به بازپرداخت دانشجو

 200دالر) ماهانه  1600اکنون دانشجو هستند(  هم )و اندسال پیش، دوره دبیرستان خود را به پایان رسانده

به  2018سال دالر( بیش از کمک یاد شده دریافت خواهند کرد. به این ترتیب، مبلغ این کمک مالی از اغاز 

برای دالر افزایش خواهد یافت. همچنین  افراد دارای ناتوانی و بومیان کانادا  475دالر یعنی ماهانه  4600

 دستیابی به دوره های آموزش عالی از کمک های  بیشتر و جداگانه ای نیز برخوردارند.

وقت در  همچنین،  خاطر نشان شده است، افرادی که برای دریافت هر گونه کمک مالی آموزش عالی تمام

کنند، نیاز ی نیست که برای کمک مالی بدون نیاز به بازپرداخت ثبت نام استان یا سرزمین خود نام نویسی می

کنند. چرا که، چنان چه درآمد خانوار از مبلغ های یاد شده در جدول کمتر باشد، به گونه خودکار در فهرست 

 . دریافت کنندگان این کمک قرار خواهند گرفت

تمام ونیمه وقت نهاد های آموزش عالی که درفهرست دریافت کنندگان کمک مالی بدون نیاز از  دانشجویان

با بهره اندک یا بدون بهره استفاده کنند. افزون برکمک   بازپرداخت قرار نگیرند، می توانند از وام دانشجویی

های یادگیری در تمامی شهروندان، انگیزههای مالی به دانشجویان تمام یا نیمه وقت، دولت کانادا برای برانگیختن 

کمک های مالی گوناگونی را برای تمامی کسانی که به گونه ای به یادگیری بپردازند در نظر گرفته است که از 

 و اشاره کرد. "کمک مالی تکمیل یادگیری "جمله می توان به برنامه 

 

 



 [Pick the date] 

 12  

 دیگر راهکار ها:

  پنجاه درصد افزایش یافته است. 2016مبلغ وام های دانشجویی، از ماه اوت 

 "  کمک در بازپرداختطرح"   

 و بخشش بدهی ها 

هزار دالر درآمد ساالنه 25این که حتی  یک وام گیرنده پیش از به دست آوردن دست کم اطمینان یابی از  

 . وادار به بازپرداخت نشود

 

 

 عالی آموزش و آموزش سیاستگذاری در ایالتی استانی/ دولت نقش

دولت استانی و سه دولت سرزمینی با برخورداری از اختیار در تغییر قوانین خود، مدیریت عمومی ده 

 سرزمین خود را بر دوش دارند. مهم ترین کارویژه های آن ها پوشش دهنده موارد بنیادی زیر است:

  آموزش 

 مرافبت های بهداشتی ودرمانی 

  مقررات جاده ای 

ست گذاری و برنامه ریزی کالن  بخش آموزش که دربرگیرنده آموزش به این ترتیب، بار اصلی امور سیا

های رسمی  از پیش دبستانی گرفته تا آموزش عالی  و آموزش های غیر رسمی از جمله آموزش های عمومی 

بر دوش دولت های استانی است که از گوناگونی زیادی در هر استان  نیز برخوردار است. به رغم این گوناگونی 

لی که که هر استان از آن برخورداراست، ناهماهنگی چشمگیری در نظام آموزشی و آموزش عالی این و استقال

کشور در مطالعات علمی گزارش نشده است. هرچند، در دولت فدرال، که بخش گسترده ای از منابع آموزش 

ی برای متمرکز ترکردن عالی استان ها را از رهگذر برنامه های گوناگون فراهم می کند، به تازگی گرایش های

در نظام حاکم  "گفتمان سودجویانه اقتصادی "آموزش عالی به چشم می خورد که می تواند برآمده از چیرگی 

 .جهانی و کوشش برخی از دولت های کاناندا برای همسویی با آن باشد
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بسیار همگون با  ازدیدگاه ساختاری، هر استان از مجلسی برای قانون گذاری امور خود برخوردار است که

. هم هنگام، تمامی مصوبه های و صورت حساب های مالی  آن ها باید، کندمجلس قانون گذاری فدرال کار می

گذاری هر ایالت با تصویب فرماندار استان برسد. اعضای مجلس قانون بههمانند،  مصوبه های مجلس فدرال،  

برابر آن ها پاسخگو هستند.  افزون بر آن، هر استان  از  رای بیشنه شهروندان هر استان برگزیده می شوند و در

دولت مستقلی نیز برخوردار است که همانند دولت فدرال زیر نظر نخست وزیر یا وزیر اول استانی اداره می 

شود. گوناگونی زیادی در سازمان سیاسی دولت های استانی/ سرزمینی به چشم می خورد. برای آشنایی بیشتر 

ازمانی این گونه دولت ها برای نمونه، دولت استان بریتش کلمبیا که مرکز آن ونکور است در جدول با ساختار س

 .نشان داده می شود بعد

همان گونه که جدول نشان می دهد دو وزارت استانی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلی بخش 

اره نقش دولت فدرال یاداوری شد، بیشترین آموزش استان  بریتیش کلمبیا نقش دارند. اما همان گونه که درب

نقش آن ها ایجاد فرصت های برایر برای دسترسی به آموزش مناسب و با کیفیت از یک سو، و فراهم ساختن 

 منابع مالی مورد نیاز برای آن، از سوی دیگر است.  

 نام وزارتخانه    

  

 وزارتخانه آموزش پیشرفته، مهارت ها و مهارت آموزی 1

 وزارت کشاورزی 2

 وزارت توسعه کودکان و خانواده 3

 وزارت خدمات شهروندی 4

 وزارت آموزش 5

 وزارت انرژی، معدن ها و منابع نفتی 6

 وزارت محیط زیست و راهبرد های تغییرات اقلیمی 7

 وزارت  امورمالی 8

 وزارت جنگلداری،  زمین ها، عملیات منابع طبیعی و توسعه روستایی 9

 وزارت بهداشت 10

 وزارت روابط بومی ها و آشتی 11

 وزارت مشاغل، بازرگانی و فناوری 12

 وزارت  کار 13

 وزارت بهداشت روانی و اعتیاد 14
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 وزارت امور شهری و مسکن 15

 وزارت امنیت عمومی، رایزن عمومی دولت و امور فوری بریتش کلمبیا 16

 وزارت توسعه اجتماعی وفقرزدایی 17

 وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ 18

 وزارت ترابری و زیرساخت 19

 

 

 ها دانشگاه در استانی های وزارتخانه قانونی نقش

دولت های استانی، دست کم از دیدگاه حقوقی ، تنها نهادهای مشروع به رسمیت شناخته برای سیاست 

آیند. به این ترتیب دولت ملی  گذاری در بخش آموزش هر استان، از پیش دبستانی تا دانشگاه به شمار می

)فدرال( نمی تواند نقشی مستقیم در سیاست گذاری های آموزش پسا میانی داشته باشد. گذشته از آن،  دانشگاه 

ها نیز از دیدگاه حقوقی و قانونی نهاد های عمومی مستقلی به شمار می آیند که از  استقالل به نسبت باالیی در 

 چرخش امور خود برخوردارند.

وزارت نباید در کاربست قدرت داده شده به دانشگاه، هیئت سکانداری، سنا ودیگر نهادی های به رسمیت 

 :شناخته شده در قانون دانشگاه در موارد زیر مداخله کند

 تدوین و تصویب سیاست های دانشگاهی واستاندارد ها 

 استاندارد های پذیرش و دانش آموختگی 

 برگزیدن وانتصاب کارکنان 

 (دانشگاه نباید بدون تایید وزارت دوره های نوین آموزشی برپاکندUniversity Act, 2018: 

28) 

 

 ها وزارتخانه برابر در ها دانشگاه های مسئولیت

 هاهای وزارت درباره دانشگاهتهیه گزارش و اطالعات موردنیاز برای انجام مسئولیت 

 تواند نشجو باشد. اما چنین اطالعاتی نمیاین گزارش ها می تواند درباره اطالعات شخصی یک دا

 (. University Act, 2018: 28-29) گیری درباره دانشجو قرار گیردپایه تصمیم
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 ها گذاری سیاست و ها گیری تصمیم در شهری های دولت نقش

دولت های شهرها، شهرستان ها روستاها، مناطق و دیگر تقسیم بندی های کوچک تر  بر پایه  قوانین مجلس 

های قانون گذاری هر  استان  اداره می شوند واز قدرت و اختیاراتی برخوردارند که چنین قوانینی برای آن ها 

 رگزیده می شوند. برمی شناسند. شهردارها، دهدارها و... نیز برپایه همین قانون ها ب

در کانادا وجود دارد. نهاد های آموز ش دولت شهری  4000درخور یادآوری است که هماکنون نزدیک به 

پایه، به گونه معمول، زیر نظر هیات های امنا یا کمسیون هایی اداره می شوند که برپایه قوانین استانی آموزش 

نهاد هایی که اداره امور آموزشی را بر دوش ن ترتیب، به ای(. Forsey,2016:46)هر استان برگزیده می شوند

دامنه وظایف و اختیارات آن ها نیز می تواند در هر استان  دارند نیز از سوی ساکنان همان جا برگزیده می شوند.

 . یا حتی شهر  و منطقه متفاوت باشد

از حقوق های ویژه گوناگونی  ساکنان نخستین یا بومی کانادا، هر چند نه در چارچوب قوانین رسمی )اساسی(

در  استان های گوناگون برخوردارند. برای نمونه  برپایه اسناد رسمی انتشار یافته، در تمامی کشور، شورا های 

های شهری  شوراهای گروهی همانند دولت. کندگروهی  امور اجتماعات ساکنان نخستین یا بومی را اداره می

نمایندگان این شوراها را برمی گزینند. کار ویژه اصلی شوراهای گروهی تصمیمگروه،  آیند و اعضایبه شمار می

گیری درباره امور این اجتماعات محلی است. در اسناد رسمی دردسترس، توضیح چندانی در این باره داده نشده 

 . است

 

 )استانی/ملی( هادولت میان هماهنگی

 داریحکومت روش الف(

نظر حقوقی و قانونی مشروطه سلطنتی است، اما در عمل  و برپایه رسوم،به  اگرچه نظام سیاسی کانادا از

دولت ها ی استانی و شهری از . همچنین به رغم این که شودگونه ای ایالتی، مردم ساالر و پارلمانی اداره می

اند که عملکرد های اندکی بوده استقالل زیادی برخوردارند که در اسناد حقوقی پایه بازتاب نیافته است، زمینه

یک دولت، بر دیگر دولت ها اثر گذاشته باشد. از این رو،  روابط بین دولت ها یکی از مسائل مهم حوزه قضایی 

آید که به توسعه سازوکار هایی برای پاسخگویی به مسائل میان دولتی انجامیده است ها به شمار میو دولت
 (Government of Canada. 2017.) 
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 ها دولت میان هماهنگی  سازوکارهایی و ها فرایند ها، نهاد ب(

گرانیگاه روابط میان دولتی در کانادا برروابط میان نخست وزیران، وزیران و دیگر کارکنان بلند پایه رسمی 

در سطح فدرالی ، استانی و سرزمینی استوار شده است. از این روابط برای دستیابی به چند هدف استفاده می 

 فراهم ساختن گردهمایی هایی  برای داد وستد اطالعات، چانه زنی، گفت وگو و  توافق آرا. شود. از جمله، 

هنگام، کانادا، همانند بیشتر نظام هایی که به گونه فدرالی اداره می شوند، از ساختارها وفرایند های رسمی هم

سازوکار های میان دولتی آن بیشتر که در  قانون اساسی آن ریشه داشته باشد، برخوردار نیست. بلکه فرایند ها/ 

 برای پاسخگویی به پویایی تغییرات سیاسی  همواره در حال تغییر است.

روی هم رفته مسئولیت این روابط در رده فدرالی بر دوش نخست وزیر و در رده استانی/ سرزمینی بردوش 

ط میان دولتی یا نهاد های نخست وزیران آن هاست که از رهگذر دستگاه هایی همچون وزراتخانه های رواب

 همگون آن در رده های گوناگون کشوری اداره می شود.

 

  هماهنگی های سازوکار و ها فرایند ج(

. آن ها فرایند ها/ سازوکارهای روابط میان دولتی رسمی نیستند. چرا که جایگاهی در قانون اساسی ندارند

ر نیستند. آن ها به گونه ای گذرا  و در پاسخ به بایسته جایگاه قانونی و حتی اساسنامه نیز برخورداهمچنین از 

های زمانی،بنا نهاده شده و توسعه یافته اند که بیشتر به شکل گردهمایی هایی برای دادوستد اطالعات، گفت و 

 گو و  متقاعد سازی یکدیگر برگزار می شود.

 

 کنندههماهنگ نهادهای د(

کنفرانس/ دیدار نخست "مهم ترین نهاد هایی  که در باالترین رده نظام سیاسی کشور در نظر گرفته می شود، 

است. این کنفرانس ها/دیدار ها نیز چندان منظم  برگزار نمی شود و  آیین نامه و جدول زمانی ویژه   "وزیران

د است ولی بیشتر  آن ها  به گونه تصویری  ای نیز  ندارد.  شرکت در بخشی از این نشست ها  برای همگان آزا

کارهای میان دولتی در شوراهای روبه رشد وزیران  فدرالی، استانی . بیشتر و زنده پخش و  نگهداری می شوند

و سرزمینی مسئول توسعه همکاری در بخش های ویژه سیاستی از محیط زیست گرفته تا سیاست های اجتماعی  
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ن شوراها  با برخورداری از دیدار های منظم  و ریا ست مشترک وزیران فدرالی و انجام می شود.  برخی از ای

استانی  و پشتیبانی قوی دیوان ساالری نهادینه شده اند. بسیاری از آن ها نیز روابط همکاری خود را با گروه 

 .های ذینفع در زمینه سیاستی خود توسعه بخشیده اند

شورای وزیران  "نگی در نظام آموزشی در قلمرو ملی نهادی با نامبرای ایجاد هماه 1967همچنین از سال 

شورا، نه خوانده می شود. یاداوری می شود که این “ بدنه ای میان دولتی  "گشایش یافته  است که   "آموزش 

محلی "با خواست و اراده دولت مرکزی، بلکه به خواست وزیران منطقه ای مسئول آموزش، برای فراهم ساختن 

و همچنین پاسداری از منافع  "انجام نوآوری های آموزشی همکارانه"، "برای گفت و گو درباره منافع مشترک

درال، دولت های بیگانه وسازمان های بین ایالت ها ونمایندگی آن ها در سازمان های آموزش ملی، دولت ف

در کانادا یاد می کند که از رهگذر آن ایالت ها  "صدای ملی آموزش"است. این شورا از خود به نام  "المللی 

و سرزمین ها بر روی هدف های مشترک خود در فعالیت های گسترده دوره های آموزش پایه، دوره میانی 

 Theالی(کار می کنند. الگوی ساختاری که در جهان بی مانند به نظر می رسد))متوسطه(  فرا متوسطه )آموزش ع

Council of Ministers of Education, Canada, 2017 

 

 

 نهادی و خرد سیاستگذاری

از مسائل حقوقی گرفته تا مالی، اداری و ....در قانون هر  گیری درباره مسائل مربوط به اداره دانشگاهتصمیم

ا درنظر گرفتن قوانین استانی )ایالتی(تدوین شود، به هر دانشگاه وانهاده شده است. سر خط برخی دانشگاه که ب

 توان چنین برشمرد:های این قوانین را میمایهترین دروناز مهم

 ساختار دانشگاه 

  شورای دانشگاه که در برگیرنده رییس کل، رییس، اعضای سنا، تمامی اعضای علمی، تمامی

 ن و ... است.آموختگادانش

 هیأت سکانداری 

 سنا 

 هاها و گروهدانشکده 

 قدرت و وظایف دانشگاه 

 هاگیریها، انتخابات و رایانتصاب 
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 رئیس کل دانشگاه 

 )رئیس دانشگاه )رئیس سنا 

 معاون آموزشی 

 هارؤسای دانشکده 

 )رئیس کتابدارها )کتابخانه 

 مدیر آموزشی پیوسته 

  برابر اعضای حقوقی یاد شده )به انتخاب اعضای علمی( 2علمی، اعضای 

 )دانشجویان، به شمار اعضای حقوقی یاد شده )به انتخاب دانشجویان 

 4 )نفر از کارکنان غیرهیأت علمی )از مجمع عمومی دانشگاهی 

 توانند به این اعضا اضافه شونداعضای دیگر با تشخیص سنا می . 

 

 

 

 های دانشگاهینیازسنجی ساختمان 

 های دانشگاهیسیاست 

 پذیرش 

 خواهی موارد دانشگاهیفرجام 

سیاستگذاری 

دانشگاهی

هیئت سکانداری

سنای دانشگاه

 دانشگاه سنای اعضای

 

 دانشگاه سنای ساختار
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 های درسیبرنامه 

 کتابخانه 

 هاانتصاب 

 جوایز 

 آموزش و یادگیری 

 عوارض 

 

 

 

 رئیس کل دانشگاه    

 رئیس اجرایی دانشگاه   

 11  آموختگان(آموختگان )اتحادیه دانشنفر از سوی دانش 2کل )نفر از سوی جانشین فرماندار 

 سه عضو علمی به انتخاب اعضای علمی 

 سه دانشجو به انتخاب دانشجویان 

 دو کارمند به انتخاب کارکنان 

 

 

 

 

 مدیریت 

  اداره 

 کنترل اموال و درآمد 

  امور بازرگانی دانشگاه 

 

 

 نفر 22   سکانداری هیئت

 نفر 22

 

 سکانداری هیئت هایکارویژه

 سکانداری هیئت

 نفر 22
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 کمیته ممیزی     

 کمیته روابط کارکنان    

 کمیته مالی 

 کمیته سکانداری 

 کمیته یادگیری و پژوهشی 

 المللیکمیته مردم، اجتماعات و بین 

 گذاریهای سرمایهکمیته سیاست 

 ها )امالک(از زمینبرداری کمیته بهره 

 

 

 

 

 

 سکانداری هیئت ساختار

 سکانداری هیئت

 سکانداری هیئت

 نفر 22

 


