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Currently, the higher education of agriculture is facing serious challenges, the most 
important of which is individual’s lack of interest for studying the related majors, and 
increased unemployment among the graduated people. Accordingly, investigating the 
policies of the developed countries in agriculture could be beneficial. The main purpose 
of this study is to analyze the policies of higher education in agriculture through the 
approach of macro-policy of agriculture. The target countries are the USA, Netherland, 
and India which were studied comparatively and based on the board model. The find-
ings indicated that the higher education system in agriculture in the selected countries 
is facing challenges which are not particular to a specific country. However, the resolu-
tions, responsiveness to threats, and coherent, transparent, and practical policies are the 
key reasons for their success. Suggestions are made based on the findings and the com-
parative studies of the similar countries to Iran to execute the branding strategies and 
commercializing the higher education system in agriculture. The findings could also 
be implemented in designing policies and strategies of higher education in agriculture.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــا  ــن آن ه ــه از مهم تری ــت ک ــی رو به روس ــا چالش های ــاورزی ب ــی کش ــوزش عال ــروزه آم ام
ــن  ــکاری در بی ــش بی ــور و افزای ــل در رشــته های مذک ــرای تحصی ــراد ب کاهــش اســتقبال اف
دانش آموختــگان آن اســت. بنابرایــن مطالعــۀ سیاســت های ایــن نظــام در کشــورهای پیشــرو 
در حــوزۀ کشــاورزی بســیار کمک کننــده اســت. هــدف اصلــی ایــن مقالــه بررســی 
ــاورزی  ــش کش ــت های کالن بخ ــرد سیاس ــا رویک ــاورزی ب ــی کش ــوزش عال ــت های آم سیاس
ــود. کشــورهای مــورد مطالعــه شــامل ایــاالت متحــدۀ امریــکا، هلنــد و هندوســتان  کشــور ب
بــود کــه بــا روش تطبیقــی و اســتفاده از الگــوی بــردی انجــام شــد. نتایــج مطالعــه نشــان داد 
کــه نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی در کشــورهای منتخــب بــا تهدیداتــی مواجــه اســت و این 
موضــوع عمومیــت دارد و مختــص کشــور خاصــی نیســت؛ امــا تفــاوت کشــورها در 
چاره  اندیشــی و پاســخ گویی بــه تهدیدهــا و تدویــن سیاســت های منســجم شــفاف و کارآمــد 
ــا  ــق ب ــد. مطاب ــم می زن ــورها را رق ــت کش ــزان موفقی ــه می ــت ک ــه آن هاس ــردن ب ــل ک و عم
ــد  ــی مانن ــرای راهبردهای ــران، اج ــه ای ــبیه تر ب ــورهای ش ــۀ کش ــاس مطالع ــا و براس یافته ه
ــی کشــاورزی پیشــنهاد شــده  ــرای نظــام آمــوزش عال ــی ب ــری بازاریاب برندســازی و جهت گی
ــوزش  ــام آم ــای نظ ــت ها و راهبرده ــن سیاس ــق در تدوی ــای تحقی ــن یافته ه ــت. همچنی اس

عالی کشاورزی به سیاست گذاران این حوزه کمک می کند. 
.Q18 :JEL طبقه بندی 

مطالعة تطبیقی سیاست های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های 
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1. مقدمه 
ــن نمــود ســرمایه گذاری نیــروی انســانی، نقــش اصلــی را  ــی، به عنــوان بارزتری نظام هــای آمــوزش عال
در تربیــت و تأمیــن نیــروی انســانی کارآمــد برعهــده دارنــد. ایــن نظام هــا ســهم چشــمگیری از بودجــۀ 
ــادی،  ــون اقتص ــاد گوناگ ــده در ابع ــی تعیین کنن ــد و نقش ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــور را ب ــر کش ه
ــام  ــۀ نظ ــن مرحل ــن و آخری ــی باالتری ــوزش عال ــد. آم ــه دارن ــی جامع ــی و سیاس ــی، فرهنگ اجتماع
ــاد  ــن نه ــد. ای ــوزش در هــر کشــوری به حســاب می آی ــارت دیگــر، رأس هــرم آم ــه عب ــا ب آموزشــی ی
علمــی اهــداف و نقــش ویــژه ای در جامعــه دارد )قاســمی و صدیقیــان، 1395(.  امــروزه دانشــگاه ها در 
ایــران و ســایر نقــاط جهــان بــا چنــد مســئلۀ اساســی رو به روینــد. اولیــن مســئله مربــوط بــه انتظــارات 
دانشــجویان از دانشــگاه و آمــوزش عالــی اســت؛ به طــوری کــه دانشــگاه ها تــوان پاســخ بــه انتظــارات 
رو بــه افزایــش دانشــجویان را ندارنــد. مســئلۀ دوم محقــق نشــدن انتظــارات جامعــه از دانشــگاه اســت. 
ــان اســت.  ــران و بســیاری از کشــورهای جه ــی در دانشــگاه های ای ــای مال ــوم محدودیت ه مســئلۀ س
مســئلۀ چهــارم هــم از رشــد فناوری هــا و دگرگونــی آن هــا ناشــی می شــود. مرزهــای ســنتی و رســمی 
ــری، 1398(.  ــاوری و جعف ــوند )خ ــرح می ش ــته ای مط ــای بین رش ــتند و حوزه ه ــودی هس ــال ناب درح
دانشــگاه، به عنــوان اولیــن پایــگاه تولیــد و انتقــال دانــش، نقــش اساســی خــود را در دو بســتر تولیــد 
علــم )پژوهــش( و انتقــال علــم )آمــوزش( و کاربــرد آن )خدمــات اجتماعــی( ایفــا می کنــد. در عصــر 
ــم  ــزان بهره منــدی آن هــا از عل ــه می ــری کشــورها ب ــان جوامــع، برت ــت می ــد و در کشــاکش رقاب جدی
ــدۀ  ــه زاین ــاوری اســت ک ــورداری از فن ــی و برخ ــت کوشــش علم ــش روز بســتگی دارد و درنهای و دان
ــری  ــه توســعه، اســت. برت ــن عامــل دســتیابی ب ــوان اصلی تری نیــروی انســانی خــالق و کارآمــد، به عن
کشــورها بیــش از آنکــه بــه منابــع طبیعــی یــا ظرفیت هــای موجــود صنعتــی متکــی باشــد، بــه میــزان 
ــتگی دارد.  ــورها بس ــی آن کش ــوزش عال ــام آم ــی نظ ــه پویای ــون و ب ــوم و فن ــا از عل ــدی آن ه بهره من
بنابرایــن توســعۀ دانایی محــور نیازمنــد تربیــت نیــروی انســانی توانمنــدی اســت کــه انتظــار مــی رود 
ــری  ــی و دکت ــالت تکمیل ــای تحصی ــب دوره ه ــژه در قال ــگاه ها، به وی ــی از آن در دانش ــش مهم بخ

ــری و آراســته، 1394(.     ــدری، جعف ــد )حاجی حی ــق یاب تخصصــی، تحق

در بحــث از سیاســت گذاری و برنامه ریــزی نیــز، آمــوزش عالــی همــواره مهم تریــن و ســازنده ترین 
ــراد را افزایــش دهــد و ایــن  ــار دانــش اف ــد ب ــد بتوان نهــاد اجتماعــی درنظــر گرفتــه می شــود کــه بای
ــه  ــش را در جامع ــش دانش آموختگان ــب، نق ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد بینجام ــت مول ــی فعالی ــه نوع ــش ب دان
ــعۀ  ــه توس ــی ب ــور کل ــد و به ط ــش می ده ــه افزای ــا را در جامع ــت آن ه ــد، خالقی ــر می کن پررنگ ت
ــراد باعــث شــده  ــر زندگــی اف ــی ب ــرات مذکــور آمــوزش عال ــۀ آن هــا منتهــی می شــود. تأثی همه جانب
رقابــت تنگاتنگــی بیــن دانش آموختــگان آمــوزش عالــی بــرای ورود بــه بــازار کار ایجــاد شــود؛ به طــوری 
کــه دانش آموختــگان عالوه بــر کســب نظــری تخصصــی، نیــاز بــه داشــتن مجموعــه ای از صالحیت هــا 
و توانایی هــا را در موقعیت هــای زندگــی کاری و اجتماعــی احســاس کننــد )حجــازی و مشــهدی، 1386(. 
ایــن مســئله درمــورد آمــوزش عالــی کشــاورزی نیــز به طــور ویــژه مطــرح اســت؛ چراکــه در بنــد چهــارم 
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ــام  ــازی نظ ــری، نوس ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــده از س ــور، ابالغ ش ــاورزی کش ــی کش ــت های کل سیاس
ــز  ــظ و تجهی ــت، حف ــای روز، تربی ــازی فناوری ه ــن و بومی س ــش نوی ــای دان ــاورزی برمبن ــد کش تولی
ــاز، توســعه و تقویــت تعاونی هــا و ســایر تشــکل های اقتصــادی، اجتماعــی و  نیــروی انســانی مــورد نی
صنفــی و تخصصــی بــا مشــارکت آحــاد جامعــه و رقابتــی کــردن فعالیت هــا در بخــش کشــاورزی مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت )پایــگاه مقــام معظــم رهبــری، 1400(. بنابرایــن ضــرورت توجــه بــه سیاســت 
مذکــور و چگونگــی اجرایــی کــردن آن در نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی حائــز اهمیــت دوچندانــی 
ــا سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــای نظــام آمــوزش  ــن ســؤاالت مطــرح می شــود کــه آی اســت و ای
عالــی کشــاورزی چنیــن تأثیــری را بــر دانش آموختگانــش داشــته اســت؟ آیــا نظــام مذکــور توانســته 
ــه  ــکا ب ــا ات ــال ها ب ــن س ــی ای ــد ط ــه بتوانن ــد ک ــت کن ــر تربی ــا و ماه ــی توان ــت دانش آموختگان اس

ــد؟ ــا در بخــش کشــاورزی بپردازن ــردن فعالیت ه ــی ک ــر رقابت ــای خــود ب توانایی ه

2. پیشینة تحقیق
ــورهای  ــروزی در کش ــیوۀ ام ــاورزی به ش ــوزش کش ــد آم ــمیت یافته و نهادمن ــجم، رس ــت منس فعالی
ــرن بیســتم آغــاز شــد و ســرآغاز آن، به طــور  ــرن نوزدهــم و ابتــدای ق صنعتــی عمــاًل از نیمــۀ دوم ق
غالــب از راه آمــوزش عالــی بــوده اســت. امــا آموزش هــای ســطوح متوســطه، آن هــم در ایــن کشــورها، 
به دلیــل توســعۀ صنایــع و تجــارت صنایــع غذایــی و دگرگونــی حاصــل در شــیوه های تولیــد به علــت 
ورود ماشــین آالت و فنــون کشــاورزی ســریع بــوده اســت. طــی ســال های 1970 تــا 1985 م، 
دوره هــای تحصیلــی آمــوزش کشــاورزی، پیشــرفت های ســریعی را متناســب بــا رونــد رشــد اقتصــادی 
داشــته اســت. در بیــن کشــورهای اروپــای غربــی، جایــگاه صنعتــی شــدن برحســب قدمــت صنعتــی 
شــدن کشــورها، متفــاوت اســت. بــرای مثــال در انگلســتان به دلیــل ســابقۀ طوالنــی صنعتــی شــدن، 
ــه در  ــد ک ــکیل می دادن ــال 1970 م تش ــال آن را در س ــت فع ــد جمعی ــدود 3 درص ــاورزان ح کش
ســطح متوســطه، آمــوزش حرفــه ای کشــاورزی از ســن شانزده ســالگی بــه بعــد ارائــه می شــد. از ســال 
1848 م در فرانســه هــم، آمــوزش کشــاورزی در ســه ســطح و جــدا از نظــام آمــوزش عالــی عمومــی 
ــورد توجــه  ــوزش کشــاورزی م ــن کشــور، آم ــن رو در نظــام آموزشــی ای ــود. از ای ــی شــده ب پیش بین
جــدی قــرار گرفــت. در کشــورهای آســیای میانــه و اروپــای شــرقی هــم، اجــرای دوره هــای آمــوزش 
کشــاورزی مــورد اهتمــام بــود. ایــن توجــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم شــدت گرفــت؛ یعنــی زمانــی 
کــه جوامــع غربــی و شــوروی ســابق بــا کمبــود غــذا مواجــه بودنــد )شــاه ولی، عربــی و بیژنــی، 1382(. 
ــوده و از  ــراه ب ــا هم ــایر آموزش ه ــا س ــاز ب ــاورزی از آغ ــوزش کش ــم، آم ــکا ه ــاالت متحــدۀ امری در ای
ــت  ــی در راســتای تربی ــن و یونان ــای التی ــا و زبان ه ــات، هنره ــای ادبی ــه ای همپ ــوزش حرف منظــر آم
ــال 1862  ــل1 در س ــون موری ــب قان ــا تصوی ــت. ب ــرده اس ــش ک ــای نق ــرده ایف ــان های تحصیل ک انس
ــا  ــگاه شایســته ای پیــدا کــرد و از آن زمــان ت ــون اعطــای زمیــن(، آمــوزش عالــی کشــاورزی جای )قان

1. Morrill act
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کنــون، آموزشــکده ها و دانشــکده های کشــاورزی ایالتــی، معــروف بــه لندگرانــت کالــج2، نقــش مهمــی 
ــل  ــته اند و به دلی ــاورزی، داش ــات کش ــج و تحقیق ــار تروی ــاورزی، در کن ــوزش کش ــبرد آم را در پیش
ــوند  ــان محســوب می ش ــی شناخته شــده در ســطح جه ــوب ســه عنصــر برشــمرده، الگوی ــد مطل پیون

  .)Croft, 2019(

ــطح  ــوالت رخ داده در س ــی تح ــان درپ ــر جه ــاورزی در سراس ــی کش ــوزش عال ــای آم ــه نظام ه البت
ــا  ــه بســیاری از آن ه ــد؛ به نحــوی ک ــای جــدی رو به روین ــا چالش ه ــت ب ــازار و صنع ــاوری ب ــه ، فن جامع
بــه نوســازی و بازســازی خــود روی آورده انــد تــا شــاید بتواننــد بــا محیــط درحــال تغییــر کنونــی همســاز 
 .)National Research Council, 2009; Bawden, 2005; Davis, Ekboir & Spielman, 2008( شــوند

ــردن  ــدود ک ــاورزی مح ــی کش ــوزش عال ــدارک آم ــه و ت ــا تهی ــط ب ــکالت مرتب ــن مش عمده تری
ــی  ــوزش عال ــای آم ــی نظام ه ــاورزی و ناتوانای ــجویان کش ــرای دانش ــی ب ــری تجرب ــای یادگی فرصت ه
 .)Mojarradi & Karamidehkordi, 2016( کشــاورزی بــرای پاســخ ســریع بــه نیازهــای بــازار کار اســت
امــروزه آمــوزش بایــد شــامل دانســتن چگونگی حل مشــکالت، نحــوۀ انجــام دادن کار مشــارکتی و چگونه 
ــوزش  ــال، آم ــت ایدئ ــرد. در حال ــر گی ــه از مهارت هــای ضــروری هســتند، درب ــه اندیشــیدن را ک نوآوران
ــی  ــگان ارزیاب ــرخ اشــتغال دانش آموخت ــل ن ــداد آموزشــی مث ــا شــاخص های برون ــق ب ــد مطاب ــی بای عال
ــی اســت کــه بســیاری از  ــده ای جهان ــرخ پاییــن اشــتغال دانش آموختــگان پدی ــع ن شــود ).ibid(. درواق
 .)Lee & Chung, 2015( دولت هــا در تالش انــد بــا افزایــش کیفیــت آمــوزش عالــی بــه آن پاســخ دهنــد

ــنتی  ــرم س ــردن ف ــل ک ــرای کام ــی ب ــک دورۀ درس ــول ی ــۀ کاری در ط ــت آوردن تجرب به دس
Kara�( ــت ــوده اس ــول ب ــگاهی روال معم ــی دانش ــای درس ــیاری از برنام ه ــی در بس ــری کالس هیادگی

midehkordi & Mojarradi, 2016(. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه روش هایــی معــروف بــه تســت تعییــن 
ســطح )ارزشــیابی آغازیــن(، کارآمــوزی، آمــوزش مشــارکتی، آمــوزش تجربــی یــا یادگیــری یکپارچــه 
کــردن کار در مؤسســات مختلــف دانشــگاهی، بــه دانشــجویان بــرای دســتیابی بــه تجربه هــای عملــی 
در محــل کار، تمریــن نظریه هــا و مهارت هــای کتــاب درســی کمــک می کنــد و توســعۀ آینــدۀ شــغلی 

 .)ibid.( ــازد ــان می س ــس و نمای ــا را منعک آن ه

نتایــج مطالعــه ای نشــان داد کــه سیاســت ها و برنامه هــای نظــام آمــوزش عالــی کشــور تحــت یــک 
سیاســت کلــی و متمرکــز و بــدون مشــارکت برنامه ریــزان متخصــص و خبــرۀ طراحــی، تدویــن و ســپس 
ــدون بینــش  ــوب و علمــی، ب ــزی مطل ــدون ویژگی هــای نظــام برنامه ری ــن برنامــه، ب اجــرا می شــود. ای
ــی  ــوذ عقیدت ــات پرنف ــر از جریان ــک و متأث ــتر بوروکراتی ــه، بیش ــای جامع ــه و دور از نیازه واقع گرایان
ــز  ــام در مراک ــش ثبت ن ــی در افزای ــت ها و برنامه های ــن سیاس ــرای چنی ــج اج ــت. نتای ــی اس و سیاس
آمــوزش عالــی، ایجــاد مراکــز علمــی جدیــد، کمبــود فضــا و تجهیــزات فنــاوری، ســیل مدرک گرایــی، 

2. Land-Grant College
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ــت و  ــگاه، صنع ــن دانش ــتر بی ــکاف بیش ــگان و ش ــکاری دانش آموخت ــش، بی ــم و دان ــت عل ــت کیفی اف
ــه  ــوان ب ــی می ت ــوزش عال ــای آم ــن چالش ه ــن از مهم تری ــه خــود را نشــان داده اســت. همچنی جامع
ــی و انســانی کشــور به دلیــل بی کیفیتــی بروندادهــا  ایــن مــوارد اشــاره کــرد: اتــالف ســرمایه های مال
ــارت،  ــع نظ ــام جام ــود نظ ــه، نب ــع انســانی در ســطوح جامع ــن مناب ــه جــذب ای ــتن ب ــل نداش و تمای
ارزیابــی و اعتبارگــذاری در عرصــۀ آمــوزش عالــی، کافــی نبــودن پویایــی در نظــام آمــوزش عالــی بــرای 
پاســخ گویی بــه نیازهــای جامعــه، کم توجهــی بــه پــرورش مهارت هــا، کارآفرینــی، خالقیــت و نــوآوری 
ــون،  ــۀ پیرام ــی و جامع ــه های تحقیقات ــا مؤسس ــگاه ها ب ــات دانش ــت ارتباط ــی، گسس ــام آموزش در نظ
ــی،  ــوزش عال ــعۀ آم ــای توس ــرزمین در برنامه ریزی ه ــش س ــا آمای ــط ب ــای مرتب ــدان جهت گیری ه فق
کمیت گرایــی و فقــدان کیفیــت الزم آمــوزش دانشــگاهی. بدیهــی اســت کــه بــرای برون رفــت از ایــن 
ــی بایــد مــور توجــه قــرار گیــرد  وضعیــت، بازبینــی و بازنگــری سیاســت ها و برنامه هــای آمــوزش عال

)صاعدموچشــی و عزیــزی، 1399(. 

ــی  ــوزش عال ــام آم ــم و نظ ــور اع ــور به ط ــی کش ــوزش عال ــای آم ــه نظام ه ــت ک ــن الزم اس بنابرای
کشــاورزی کــه جزئــی از آن اســت به طــور اخــص مــورد بررســی و بازنگــری قــرار گیــرد. امــا از آنجایــی 
کــه سیاســت های هــر نظــام، ازجملــه نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی، یــک راهنمــای دســتور تفکــر و 
تصمیم گیــری بــرای مدیــران ایــن حــوزه اســت و چارچــوب و خطــوط راهنمایــی تصمیم گیــری بــرای 
انتخــاب گزینه هــای مختلــف اجرایــی اســتراتژی بــرای تحقــق هــدف بــوده و همــواره در کنــار راهبــرد 
بــه کار مــی رود و راهبردهــا جهت گیــری حکمــی و چارچــوب تخصیــص منابــع یــک برنامــه را مشــخص 
ــه ای از  ــود مجموع ــه خ ــز ک ــاورزی نی ــی کش ــوزش عال ــام آم ــت های نظ ــن رو سیاس ــد، از ای می کن
معیارهــا و تدابیــر قانونــی، فنــی، اجرایــی، پولــی و مالــی اســت، بررســی و درصــورت لــزوم بازنگــری 
شــود تــا بــا به کارگیــری آن، موجبــات و تســهیالت الزم بــرای رســیدن بــه اهــداف برنامه هــای نظــام 

آمــوزش عالــی کشــاورزی محقــق گــردد. 

ــه بنــد چهــارم سیاســت های کلــی کشــاورزی نظــام جمهــوری  ــا توجــه ب ــذا، در ایــن نوشــتار ب ل
ــه  ــاورزی س ــی کش ــوزش عال ــت های آم ــت سیاس ــی، وضعی ــۀ تطبیق ــک مطالع ــران، در ی ــالمی ای اس
کشــور منتخــب، شــامل ایــاالت  متحــدۀ امریــکا، هندوســتان و هلنــد، بررســی شــده و ضمــن درنظــر 
گرفتــن بنــد چهــارم سیاســت های کلــی کشــاورزی کشــور، پیشــنهادهایی بــرای بهبــود سیاســت های 

آمــوزش عالــی کشــاورزی ایــران ارائــه شــده اســت. 

3. چارچوب نظری 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــۀ  تصمیمات ــا مجموع ــی ی ــا ضمن ــح ی ــم صری ــک تصمی ــت ی سیاس
ــا اجــرای تصمیمــات  ــاده، ی ــا عقب افت ــه ی ــدام اولی ــک اق ــا ی ــده باشــد؛ ی جهت بخــش تصمیمــات آین
قبلــی را راهنمایــی کنــد )Haddad & Demsky, 1995(. سیاســت گذاری اولیــن مرحلــۀ فراینــد 

برنامه ریــزی اســت و برنامه ریــزان بایــد پویایی هــای تدویــن سیاســت را ارزیابــی 
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ــد و رویه هــای اثربخــش را ارزشــیابی  ــه طرح ریــزی مرحلــۀ اجــرا بپردازن  کننــد، قبــل از اینکــه ب
.)ibid.( کننــد

در ایــن میــان، کشــاورزی نیــز یکــی از بخش  هــای فعــال و پویاســت کــه ســهم عمــده ای در تولیــد 
ــل  ــه حاص ــیاری دانش آموخت ــداد بس ــاله تع ــور دارد و همه س ــتغال کش ــی و اش ــص مل ــد ناخال درآم
خروجــی نظــام آمــوزش عالــی در ایــن بخــش اســت )بــرادران، خســروی و عابــدی، 1395( از ایــن رو 
ــر وضعیــت کشــور  سیاســت های ایــن نظــام نقــش تعیین کننــده ای در عملکــرد آن دارد و درنهایــت ب

به ویــژه از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی اثــر خواهــد گذاشــت.   

4. روش تحقیق
ــنادی،  ــه ای ـ اس ــتفاده از روش کتابخان ــا اس ــت و ب ــی اس ــی کیف ــاظ روش شناس ــه به لح ــن مطالع ای
رویکــردی تطبیقــی و بــه کمــک روش چهارمرحلــه ای بــردی3 )توصیــف، تفســیر، هم جــواری و 
مقایســه(، مســتندات و مقــاالت مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. تطبیــق و مقایســه عملــی اســت کــه 
ــاوت و  ــن وجــوه تف ــد و ســپس به منظــور یافت ــرار می دهن ــار هــم ق ــده را کن ــد پدی ــا چن در آن، دو ی
ــه یــک  ــه و تحلیــل می کننــد. هــدف از مطالعــات تطبیقــی رســاندن محقــق ب تشــابه، آن هــا را تجزی
بینــش فلســفی اســت تــا وی را قــادر ســازد مــورد مطالعــه را بهتــر در تــرازوی مقایســه قــرار دهــد و 

ــی، 1395(.  ــد )ذاکرصالح ــک کن ــته تر کم ــر و شایس ــاب مطلوب ت ــه انتخ ــش ب ــن بین ای

ــاورزی  ــوزش کش ــاورزی و آم ــوزۀ کش ــرو در ح ــورهای پیش ــر کش ــق حاض ــاری تحقی ــۀ آم جامع
ــا اســتفاده از شــیوۀ  ــکا، هندوســتان و هلنــد ب ــاالت متحــدۀ امری ــد کــه درنهایــت ســه کشــور ای بودن
نمونه گیــری هدفمنــد به عنــوان نمونــۀ آمــاری تحقیــق برگزیــده شــدند. علــت انتخــاب ایــاالت متحــده 
ــش،  ــی دان ــه نظــام کنون ــج در کشــور شــبیه ب ــوزش، تحقیــق و تروی ــج آم ــن اســت کــه نظــام رای ای
ــات  ــش و اطالع ــام دان ــوان نظ ــه به عن ــت ک ــدۀ امریکاس ــاالت متح ــاورزی ای ــعۀ کش ــش و توس پژوه
کشــاورزی )AKIS(4 نیــز شــناخته می شــود )اســدی، شــریف زاده، اکبــری و علم بیگــی، 1388؛ 
ــل از ســال  ــا قب ــن کشــور ت ــه ای ــن جهــت انتخــاب شــد ک ــز بدی ــد نی عمــادی، 1400(. کشــور هلن
ــد  ــس بع ــوده و پ ــه رو ب ــی کشــاورزی خــود رو ب ــوزش عال ــادی در نظــام آم ــا مشــکالت زی 2006 م ب
Mulder & Kup�( ــه ــش رفت ــود پی ــمت بهب ــام، به س ــن نظ ــی در ای ــاد تغییرات ــا ایج ــه، ب ــن ده  از ای

ــۀ  ــرو در عرص ــورهای پیش ــی از کش ــز یک ــون نی ــم اکن per, 2006; Mulder & Biemans, 2018( و ه
ــق کشــور  ــوزش و تحقی ــذاری آم ــارز اثرگ ــود ب ــود. نم ــناخته می ش ــی کشــاورزی ش ــای عال آموزش ه
هلنــد را می تــوان در میــزان بــاالی درآمــد حاصــل از بخــش کشــاورزی )براســاس آمــار فائــو، دومیــن 
کشــور( قلمــداد کــرد. در هندوســتان نیــز از آنجایــی کــه در ایــن کشــور کشــاورزی منبــع اولیــۀ تأمیــن 

3. Brady model
4. Agricultural Knowledge & Information System
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معــاش حــدود 58 درصــد جمعیــت ایــن کشــور اســت و ســاختار اقتصــادی آن مبتنــی بــر کشــاورزی 
ــی  ــوزش عال ــاوت نظــام آم ــوع متف ــن ن ــه انتخــاب شــد. همچنی ــوان نمون اســت )IBEF, 2021(، به عن
کشــاورزی کشــور مذکــور، بــا ســاختارهای معیشــتی و اقتصــادی روســتایی و کشــاورزی تقریبــاً مشــابه 
ــیار  ــت بس ــم جمعی ــته علی رغ ــال های گذش ــی س ــه ط ــل صورت گرفت ــرفت های بی بدی ــران و پیش ای
زیــاد مناطــق روســتایی و ســطح بــاالی فقــر در ایــن کشــور را می تــوان ازجملــه دالیــل انتخــاب آن 

ــد.   ــرای تحقیــق فراهــم کردن برشــمرد. بدیــن شــکل، کشــورهای مذکــور مبنــای مقایســه ای را ب

ــر  ــای معتب ــاالت و گزارش ه ــه ای و مق ــوب کتابخان ــع مکت ــتفاده از مناب ــا اس ــات ب ــع آوری اطالع جم
ــم و  ــور اع ــی به ط ــوزش عال ــت های آم ــور و سیاس ــاورزی کش ــی کش ــت های کل ــوزۀ سیاس ــی در ح علم
سیاســت های آمــوزش عالــی کشــاورزی بــه طــور اخــص و تفســیر و تعمیــم یافته هــای پژوهشــی در حــوزۀ 
مدیریــت و سیاســت های آمــوزش عالــی کشــاورزی صــورت گرفتــه اســت. بــرای ایــن منظــور تــالش شــد 
ــی کشــاورزی در کشــورهای  ــه مــرور سیاســت ها و کارکردهــای آمــوزش عال ــا رویکــردی مقایســه ای، ب ب
منتخــب، شــامل هندوســتان، ایــاالت متحــدۀ امریــکا و هلنــد، پرداختــه شــود و پــس از ارائــۀ سیاســت های 
مذکــور و مقایســۀ سیاســت های نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی کشــورهای مــورد مطالعــه، پیشــنهادهایی 

بــرای برون رفــت از بحــران کنونــی مبتــال بــه نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی کشــور مطــرح شــود.

5. یافته های تحقیق  
ــناد و  ــل اس ــث از تحلی ــد اســتقرایی و منبع ــی حاصــل فراین ــات تطبیق ــای مســتخرج از مطالع داده ه
متــون و مقــاالت مرتبــط بــا سیاســت ها و راهبردهــای آمــوزش عالــی کشــاورزی در کشــورهای ایــاالت 

متحــدۀ امریــکا، هلنــد و هندوســتان بــود کــه در ادامــه تشــریح شــده اســت. 

5ـ1. مرحلة اول، توصیف و تفسیر  

5ـ1ـ1. ایاالت متحدۀ امریکا
ــر  ــای برت ــان و دارای رتبه ه ــی جه ــوزش عال ــعه یافتۀ آم ــای توس ــه نظام ه ــکا ازجمل ــدۀ امری ــاالت متح ای
ــرد  ــوآوری، رابطــۀ صنعــت و دانشــگاه، پــرورش و کارب در بســیاری از حوزه هــای عملکــرد آمــوزش عالــی )ن
نخبــگان، تأمیــن پوشــش کامــل آمــوزش عالی بــرای همه و...( اســت )نورشــاهي، روحانــی و ســمیعی، 1396(.

در رتبه بنــدی دانشــگاه های جهــان QS در ســال 2020 م،  دانشــگاه کالیفرنیــا، دیویــس در رتبــۀ  104 
ــدی  ــن در رتبه بن ــت )World University Rankings, 2020(. همچنی ــه  اس ــرار گرفت ــکا ق ــا و 31 امری دنی
مؤسســۀ تایمــز در ســال 2020 م، ایــن دانشــگاه رتبــۀ 55 را در بیــن دانشــگاه های جهــان ازآِن خــود کــرده  
اســت )Times Higher Education, 2019(.  دانشــکدۀ کشــاورزی و علــوم زیســت محیطی دانشــگاه ایالتــي 
  .)NICH, 2020( کالیفرنیــا از بهتریــن کالج هــاي کشــاورزي در کالیفرنیــا و ایالــت متحــدۀ امریــکا اســت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
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الف. سیاست های آموزش عالی کشاورزی ایاالت متحدۀ امریکا

جــذب نســل بعــدی کشــاورزان و متخصصــان کشــاورزی در ایــاالت متحــدۀ امریــکا همچنــان چالشــی 
بــزرگ در بخــش کشــاورزی اســت. گــزارش شــده اســت کــه طــی ســال ها، دانشــجویان کمتــری بــه 
ــاالت  ــاورزی ای ــاس وزارت کش ــده اند. براس ــذب ش ــاورزی ج ــاورزی و کش ــه کش ــوط ب ــای مرب دوره ه
متحــدۀ امریــکا کــه وظیفــۀ بهبــود فرصت هــای اقتصــادی در مناطــق روســتایی ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــی  ــع طبیع ــت و مناب ــاورزی، محیط زیس ــغل در کش ــش از 57.000 ش ــالیانه بی ــده دارد، س را برعه
ــا ایــن حــال، فقــط 35.400 دانش  آموختــۀ  تجدیدپذیــر در ایــاالت متحــد ۀ امریــکا ایجــاد می شــود؛ ب
جدیــد بــرای پــر کــردن ایــن موقعیت هــا در دســترس اند کــه ســالیانه بیــش از 22.500 دانش آموختــه 

.)Jean & Christian, 2018( ــد ــرک می کنن ــی را ت کســر عظیم

ــوزان  ــر درک دانش آم ــرای تغیی ــیاری ب ــای بس ــه تالش ه ــوع ک ــن موض ــترده ای ای ــور گس به ط
مــدارس از انتخــاب شــغل خــود در کشــاورزی مــورد نیــاز اســت، توســط دولت هــای فــدرال و ایالتــی، 
دپارتمان هــای آمــوزش آن هــا و بســیاری از ارگان هــای ســطح ملــی تأییــد شــده اســت. در گذشــته، 
سیســتم مــدارس ایــاالت متحــدۀ امریــکا تحصیــالت کشــاورزی را از طریــق آمــوزش حرفــه ای به طــور 
ــدۀ  ــتند تولیدکنن ــد داش ــه قص ــی ک ــی داد: 1. گروه ــه م ــوزان ارائ ــته از دانش آم ــرای دو دس ــده ب عم
محصــوالت کشــاورزی شــوند؛ 2. گروهــی کــه می خواســتند بعــد از فارغ التحصیلــی از دبیرســتان، حرفــۀ 
خــود را در صنعــت کشــاورزی خــارج از مزرعــه دنبــال کننــد. ایــن رویکــرد بخشــی از یــک اســتراتژی 
گســترده بــرای رفــع کمبــود ظرفیــت انســانی در صنایــع مختلــف بــود ).ibid(. ایــن اســتراتژی غالبــاً 
ــرای تقویــت توســعۀ آمــوزش درمــورد نیازهــای خــاص ملــی،  به عنــوان عنصــری از سیاســت ملــی، ب
ماننــد علــوم، فنــاوری، مهندســی و ریاضیــات و زمینه هــای مرتبــط بــا کشــاورزی، در مناطــق مختلــف 

.)Ilnicki, 2009( و در ســطح ملــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت

چنیــن تالش هــای دولــت بــا هــدف حمایــت از توســعۀ اجتماعــی ـ اقتصــادی منطقــه ای و ملــی و 
Aitbayeva, Zhubanova, Kulgildinova, Tusupbe�( ــو ــام می ش ــی انج ــور کل ــوزش به ط ــود آم دبهب

kova & Uaisova, 2016(. براســاس ایــن رویکــرد، دولت هــای مرکــزی و محلــی اغلــب از کمک هــای 
ــی در  ــوزش عال ــات آم ــز مؤسس ــه تمرک ــه ب ــد؛ درنتیج ــتفاده می کنن ــر اس ــای دیگ ــوض و ابزاره بالع
برخــی از شــهرها یــا مناطــق خــاص کمــک می کننــد )Veeravalli, 2010(. ایــن به طــور کلــی 
الگوهــای فضایــی را در سیســتم آموزشــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــا مراکــزی در ســطوح مختلــف و بــا 
ــد  ــن سیاســت اعمــال می شــود، ایجــاد می کن ــف کــه ای ــب در مناطــق مختل ــف غال موضوعــات مختل

  .)Jean &  Christian, 2018(

ــه دانش آمــوزان، چــه  آمــوزش کشــاورزی در سراســر کشــور، طیــف گســترده ای از تجربیــات را ب
ــازمان هایی  ــق س ــارب از طری ــن تج ــی از ای ــد. برخ ــه می ده ــارج از کالس، ارائ ــه در خ در کالس و چ
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ماننــد باشــگاه 4ـ اچ، بــازوی غیررســمی مــدل آمــوزش کشــاورزی ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــرای رشــد 
جوانــان و کشــاورزان آینــدۀ ایــن کشــور، یــک ســازمان توســعۀ رهبــری اســت کــه مکمــل رســمی یــا 
بخشــی از سیســتم آمــوزش کشــاورزی در مدرســه اســت )Agclassroom.org, 2017(. محققــان اعــالم 
کرده انــد کــه سیســتم آموزشــی بایــد دوره هایــی را طراحــی کنــد کــه از محــرکان اصلــی فعالیت هــای 

 .)Wang, 2010( اقتصــادی محلــی پشــتیبانی کننــد

ــی  ــگاه ایالت ــاورزی دانش ــکدۀ کش ــتراتژی های دانش ــت ها و اس ــی سیاس ــه برخ ــش، ب ــن بخ در ای
ـــ کــه دارای توانایــي دانش  کالیفرنیــا اشــاره شــده اســت کــه بــا آمــوزش و تجهیــز رهبــران کشــاورزیـ 
نظــری، تجربــۀ عملــی و تصمیم گیــری هســتند ــــ کیفیــت زندگــی در کالیفرنیــا و سراســر کشــور را 

متأثــر کــرده و بــه آن هــا اجــازه داده  در حرفــۀ انتخابــی خــود برتــر باشــند.5

مأموریــت ایــن دانشــگاه کشــف، اشــتراک و اشــاعۀ نظام هــای کشــاورزی و زیســت محیطی یکپارچــه بــه 
دانشــجویان، جوامــع و گروه هــاي کشــاورزی و جامعــه اســت. ارزش هــا و چشــم انداز آن بــه شــرح زیــر اســت: 

تالش برای موفقیت دانشجویان از راه محیط کار سازنده و جذاب؛ 	 

تحقــق بخشــیدن بــه تعالــی و رضایــت شــخصی در بیــن کارکنــان و پشــتیبانی از آن هــا و همکاری 	 
همــه اعضــای هیئــت علمــی و کارمنــدان امــور اداری بــا یکدیگــر در یــک رابطــۀ مشــترک بــا اعتمــاد 

و احتــرام متقابــل؛ 

ماهیــت یکپارچــۀ برنامه هــا، موقعیــت منحصربه فــرد آن هــا را در آغــوش طبیعــت پویــای نــوآوری 	 
و فنــاوری در کشــاورزی قــرار می دهــد.  

نمونه ســازی الگــوی معلــم ـ محقــق، بــا الگــو بــرداری از بهتریــن شــیوه ها در آمــوزش و کشــاورزی 	 
ــت شــمالی و در کل  ــرام را در دانشــگاه، ایال ــی و احت ــن راه شــهرت، تعال و دانشــکدۀ کشــاورزی از ای
جامعــۀ کشــاورزی حفــظ می کنــد. بــه ایــن وســیله، کیفیــت دانشــکده مبتنــی بــر مأموریــت مســئوالنه 
و پاســخ گویی تمــام منابــع )زمــان، مالــی، محیط زیســت و منابــع انســانی(، ارتبــاط صادقانــه و 

ــا یکدیگــر و ذی نفعــان خــود حفــظ می شــود. ــه ب محترمان

ایجــاد برنامــۀ درســی یکپارچــه و محیط هــای آموزشــی بــا کیفیــت مطلــوب و تجربه محــور و بــا 	 
درک عمیــق از اهمیــت اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی؛ 

توسعۀ اتصال شبکۀ خاک ـ گیاه و دام؛ 	 

5. برای مطالعۀ بیشتر به منبع زیر مراجعه شود:
California State University, Agriculture College (2019). Our Mission, Vision, Values, and Strategic 
Goals. Chico400 West First Street Chico, CA 95929, Copyright © 2019 All Rights Reserved. Available 
at: https://www.csuchico.edu/ag/about/mission.shtml

https://www.csuchico.edu/ag/about/mission.shtml
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گسترش دانش در خدمت به دانشگاه، ایالت شمالی و جامعۀ کشاورزی؛	 

منابع مورد نیاز:

الزام به داشتن آزمایشگاه های زیستي با خاک حاصل خیز؛ 	 

آب و هوای پاکیزه؛	 

الزام به داشتن امکانات آموزشی و تحقیقاتی باکیفیت؛ 	 

دارا بودن رهبران خالق و نوآور و اعضای هیئت علمی و کارکنان محترم، دلسوز، باانگیزه و ماهر؛ 	 

ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت، دانش آموختگان و سایر ذی نفعان.  	 

5ـ1ـ2. هندوستان
کشــور هندوســتان بــا جمعیتــی درحــدود بیــش از 1میلیــارد نفــر در رتبــۀ دوم آســیا، بعــد از چیــن، قــرار 
ــل محصــوالت  ــن کشــور و ســایر کشــورهای شــبه قاره به دلی ــاز، ای دارد )World Meter, 2020(6. از دیرب
کشــاورزی خوراکــی مثــل ادویــه و چــای و محصــوالت غیرخوراکــی مثــل پارچــه و پنبــه مــورد توجــه 
ــا دهــۀ 1990 در هنــد نقطــۀ عطــف  ــوده اســت؛ ام ــن کشــور آبســتن تحــوالت بســیاری ب ــد. ای بوده ان
ــد  ــه رش ــی، تجرب ــای دولت ــع و کارخانه ه ــازی صنای ــارت، خصوصی س ــازی تج ــود؛ آزادس ــی می ش تلق
ــازده و  ــای زودب ــب طرح ه ــی شــدن اقتصــاد به شــکل مســتقیم در قال ــالیانه حــدود 7 درصــد، مردم س
کوتاه مــدت و حتــی اجــرای طرح هــای کالن از ایــن زمــان و بــا حضــور معمــار اقتصــاد هنــد، منموهــان 
ســینگ، آغــاز شــد. گفتنــی اســت کــه متوســط رشــد ســالیانۀ اقتصــاد هنــد از ســال 1990 تــا 2007 
م، 8/3 درصــد بــوده کــه به معنــای 2برابــر شــدن درآمــد ســرانه و کاهــش ســطح فقــر در ایــن کشــور 
اســت. رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی هنــد کــه طــی ســال های 1950 تــا 1970 م، ســالیانه 1/2 درصــد 
بــود، در ســال 2006 بــه 8/9 رســید و ایــن کشــور را بــه دومیــن اقتصــاد جهــان تبدیــل کــرد )میرزایــی و 
گلســتانی، 1396(. همچنیــن بــر اثــر انقــالب ســبز و تحقیقاتــی کــه در زمینــۀ کشــاورزی به عمــل آمــد، 
کشــور مذکــور در امــر تولیــد برخــی محصــوالت غذایــی بــه خودکفایــی رســیده اســت و حتــی برنــج، آرد 
و گنــدم را بــه تعــدادی از کشــورهای جهــان صــادر می کنــد. در برنامــۀ انقــالب ســبز، دولــت توانســت 
ــاوری  ــتفاده از فن ــه ســرمایه گذاری در عرصــۀ پژوهــش، اس ــکارات، ازجمل ــۀ ابت ــری مجموع ــا به کارگی ب
پیشــرفته و مناســب، گســترش بازارهــا، اصــالح برخــی مقــررات و تأمیــن اعتبــار و یارانــه برای کشــاورزان، 
ســطح بهــره  وری کشــاورزی را به نحــو چشــمگیری افزایــش دهــد و بــا دســتیابی بــه خودکفایــی در حــوزۀ 

تولیــد مــواد غذایــی، از وابســتگی هنــد بــه واردات بکاهــد )تیشــه یار، 1395(. 

6. به این سایت مراجعه شود:
 https://www.worldometers.info/world-population/india-population                                                          

https://www.worldometers.info/world-population/india-population
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الف. سیاست های آموزش عالی کشاورزی هندوستان

ــا بحــران هویــت  ــی کشــاورزی در هندوســتان راکــد اســت و در بیــن ذی نفعــان خــود ب آمــوزش عال
ــه اهــداف، تعــدد ذی نفعــان و ماهیــت  ــا توجــه ب روبه روســت. مطالعــات انجام شــده نشــان می دهــد ب
بودجــۀ دولتــی آمــوزش کشــاورزی، سیاســت جهت گیــری بازاریابــی مناســب ترین خواهــد بــود. ایــن 
کشــور بــرای رســیدن از وضعیــت کشــتی بــه دهــان7 بــه خودکفایــی مــواد غذایــی بایــد فاصلــۀ زیــادی 

  .)Tamboli & Nene, 2013( را طــی کنــد

اگرچــه بــا توجــه بــه تغییر ســناریو و افزایــش انتظارات از کشــاورزی، هندوســتان بــه آموزش دیدگان 
)متخصصــان( کشــاورزِی صالحیت مــدار و باانگیــزۀ بیشــتری نیــاز دارد، انتظــار مــی رود نظــام آمــوزش 
ــروی  ــن نی ــات تأمی ــن شــبکه های مؤسســات کشــاورزی، الزام ــا یکــی از بزرگ تری ــی کشــاورزی ب عال
ــوزش  ــد. درحــال حاضــر، نظــام آم ــرآورده کن ــد متخصصــان کشــاورزی را ب ــده و متعه کار آموزش دی
عالــی کشــاورزی در هندوســتان شــامل 53 دانشــگاه کشــاورزی ایالتــی، 5 دانشــگاه به عنــوان دانشــگاه، 
 .)ICAR, 2012( 1 دانشــگاه کشــاورزی مرکــزی و 4 دانشــگاه مرکــزی بــا دانشــکدۀ کشــاورزی اســت
عالوه بــر مــوارد ذکرشــده، بســیاری از دانشــکده های وابســته وجــود دارنــد کــه در ســطح کارشناســی 
 NASS8,( کشــاورزی دانشــجو تربیــت می کننــد. ســناریوی آمــوزش کشــاورزی بســیار ضعیــف اســت

   .)2005; Sinha, 2000; Tamboli & Nene, 2013

نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی در هندوســتان کــه اعتبــار خــود را بــرای ایجــاد انقــالب ســبز در 
ایــن کشــور برعهــده دارد، بــا بحــران بــزرگ هویــت و بودجــه روبه روســت. اگرچــه شــورای تحقیقــات 
کشــاورزی هندوســتان )ICAR(9 کــه مســئولیت کیفیــت و یکنواخــت بــودن محتــوا در دانشــگاه های 
کشــاورزی ایالتــی و ســایر مؤسســات ارائه دهنــدۀ آمــوزش کشــاورزی را داشــته، نگرانی هــا را افزایــش 
داده و تــالش زیــادی بــرای بدیهه ســازی کــردن وضعیــت آمــوزش عالــی کشــاورزی در کشــور کــرده 
اســت، قــادر بــه انجــام کار زیــادی نیســت. به نظــر می رســد توســعه در ایالت هــا از ایــن شــاخۀ بحرانــی 
آمــوزش عالــی عبــور کــرده و نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی نشــانه های رکــود و ایســتایی را نشــان 
داده اســت. برخــی مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه کیفیــت آمــوزش کشــاورزی در هندوســتان در 

mouth-to-ship .7: مقصود کاالها و مواد غذایی است که مستقیم از کشتی به دهان مصرف کننده می رسد. در هند پس از 
استقالل در دهۀ 1960 م، خشک سالی شدید منجر به قحطی در کشور شد؛ به گونه ای که غذاهای داخلی آن برای رفع گرسنگی 
مردم کافی نبود. بنابراین هند غذای بیشتری را از دیگر کشورها وارد کرد تا بتواند به آن ها )مردم کشور( غذا دهد )به طور عمده 
این مواد غذایی از ایاالت متحدۀ امریکا و به وسیلۀ کشتی بارگیری و وارد می شد(. شرایط به گونه ای بود که حتی دولت هند 
به دست  از کشتی،  بارگیری  به محض  مواد غذایی  رو  از همین  و  نداشت  را  مواد غذایی  نگهداری و ذخیرۀ  برای  وقت الزم 

مصرف کننده )مردم( برای تغذیۀ مستقیم می رسید. 
8. National Academy of Agricultural Sciences
9. Indian Council of Agriculture Research 
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چنــد ســال گذشــته صدمــۀ بســیاری دیــده اســت )Kumar, 2016(. مطابــق نظــر ســی. دی. مایــی10، 
ــف انگیز  ــیار تأس ــناریو بس ــن س ــروزه ای ــا ام ــد. ام ــر باش ــات بهت ــرای تحقیق ــی ب ــد اساس ــوزش بای آم
اســت. در 56 دانشــگاه کشــاورزی، 30.000 دانشــجو فارغ التحصیــل می شــود؛ امــا کیفیــت زیــر حــد 
ــز  ــر تجهی ــن رو تجدیدنظــر در کل چارچــوب دانشــگاه ها ضــرورت دارد. عالوه ب اســتاندارد اســت؛ از ای
ــف  ــه بازتعری ــاز ب ــدار(، نی ــگان صالحیت م ــی )دانش آموخت ــتگی موضوع ــه شایس ــگان ب دانش  آموخت
ــگان  ــن دانش  آموخت ــوب در بی ــرش مطل ــی و نگ ــای خود انگیزش ــداف الق ــا اه ــاورزی ب ــوزش کش آم
ــوزش  ــان، آم ــق جه ــیاری از مناط ــه در بس ــت ک ــدی نیس ــود )NAAS, 2005(. تردی ــاس می ش احس
کشــاورزی جذابیــت کمتــری از آمــوزش پزشــکی، کســب وکار و علــوم رایانــه ای دارد. بنابرایــن مدرســان 

ــد.    ــام دهن ــادی انج ــات زی ــود اقدام ــای خ ــردن برنامه ه ــر ک ــت جذاب ت ــد جه ــاورزی می توانن کش

ــد  ــد، بای ــش رون ــر پی ــازی بهت ــوی برندس ــد به س ــاورزی می خواهن ــوزش کش ــات آم ــر مؤسس اگ
Ku�(  به طــور کامــل در مأموریــت، چشــم انداز، راهبــرد و اســتراتژی و خدمــات خــود بازنگــری کننــد

ــتان  ــاورزی در هندوس ــی کش ــوزش عال ــات آم ــا، مؤسس ــق دنی ــیاری از مناط ــل بس mar, 2016(. مث
به طــور ســنتی به وســیلۀ دولــت تأمیــن اعتبــار و بودجــه می شــوند. دانشــجویان پذیــرش در دانشــگاه 
ــی  ــم از علم ــان )اع ــد و متخصص ــر می  پذیرن ــهریه های پایین ت ــدود و ش ــای مح ــل گزینه ه را به دلی
ــا ایــن  و علمــی( به دلیــل امنیــت شــغلی و پــاداش و مزایــای بهتــر بــه ایــن مؤسســات می پیوندنــد. ب
ــوزش  ــه آم ــوط ب ــت، سیاســت گذاران مرب ــی و کاهــش بودجــۀ دول ــان احتمال حــال، کاهــش متقاضی
ــت  ــد وضعی ــه می توان ــد ک ــر بگیرن ــتراتژیکی را درنظ ــات اس ــا موضوع ــد ت ــاورزی را وادار می کن کش
آمــوزش کشــاورزی در هنــد را به طــور چشــمگیری تغییــر دهــد. اگرچــه شــورای تحقیقــات کشــاورزی 
ــی و  ــای تحقیقات ــوزش، نظام ه ــف آم ــردن ضع ــرف ک ــرای برط ــیاری را ب ــای بس ــتان تالش ه هندوس
ترویــج آمــوزش عالــی کشــاورزی انجــام داده، نتایــج کلــی، به جــز معــدود دســتاوردهای قابــل توجــه، 
چشــمگیر نبــوده اســت. در شــرایط مشــابه، مفاهیــم بازاریابــی مثــل بازاریابــی محــوری و راهبردهــای 
برندســازی مــورد توجــه بیشــتری قــرار گرفته انــد. مشــکالتی کــه آمــوزش کشــاورزی در ایــن کشــور 
ــجویان،  ــت دانش ــون کیفی ــواردی همچ ــه م ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــت، چندوجه ــا آن روبه روس ب
ــمی اداری  ــتم رس ــدم سیس ــگاهی و ع ــان دانش ــت کارکن ــی، کیفی ــه و قدیم ــی کهن ــای درس برنامه ه

  .)Mishra, 2016( ــرای آمــوزش کشــاورزی اشــاره کــرد ب

ــدن  ــی ش ــل جهان ــتان به دلی ــاورزی در هندوس ــش کش ــه بخ ــت ک ــی از آن اس ــی  ها حاک بررس
دســتخوش تحــوالت اساســی شــده و آمــوزش کشــاورزی نتوانســته اســت بــا تغییــر ماهیــت و نیازهــای 
بخــش همــگام باشــد. تــالش بــرای احیــای آمــوزش عالــی کشــاورزی در هندوســتان، مفاهیــم تجــاری 
ــوزش  ــات آم ــد. تجربی ــت می دان ــل رقاب ــه اســت و آن مؤسســات را غیرقاب ــده گرفت ــی را نادی و بازاریاب

Mayee .D.C .10: یکی از اعضای کمیتۀ شورای تحقیقات کشاورزی هند و رئیس سابق هیئت استخدام محققان کشاورزی و 
مسئول شناسایی شکاف های نظام آموزش کشاورزی.  
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عالــی نشــان داده کــه اجــرای مفاهیــم بازاریابــی به وســیلۀ مؤسســات دانشــگاهی بــه رضایــت بیشــتر 
مشــتری، بودجــۀ بیشــتر، بهــره وری بهتــر دانشــگاهی و شــناخت بیشــتر انجامیــده اســت. جهت گیــری 
ــد  ــا موفقیــت به وســیلۀ تعاونی هــا اجــرا شــده و می توان ــی از چنیــن رویکردهایــی اســت کــه ب بازاریاب
ــع و تحقیقــات  ــرار گیــرد. مناب ــی کشــاورزی هندوســتان مــورد اســتفاده ق در مؤسســات آمــوزش عال
انجام شــده دربــارۀ ایــن موضــوع ثابــت کــرده اســت کــه تولیــد منظــم، انتشــار و پاســخ ســازمان ها بــه 
ــان  ــته های ذی نفع ــا و خواس ــد و نیازه ــک می کن ــی کم ــری بازاریاب ــۀ جهت گی ــه الی ــر س ــات ه الزام
ــن کشــور،  ــی دارد. در شــرایط ای ــگاه م ــر ن ــادتر و راضی ت ــا را ش ــازد و آن ه ــرآورده می س ــف را ب مختل
نقــش شــورای تحقیقــات کشــاورزی هندوســتان و دولت هــای ایالتــی مربوطــه در اتخــاذ سیاســت های 
آمــوزش عالــی کشــاورزی، بســیار مهــم و اساســی باقــی خواهــد مانــد. اگــر سیاســت گذاران تالش هــای 
هماهنگــی را انجــام دهنــد، بــدون شــک مؤسســات کشــاورزی هــم رقابتــی خواهنــد شــد و دســت کم 

.)Kumar, 2016( یــک ســطح شــناخت برابــر بــا رقبــا خواهنــد داشــت

5ـ1ـ3. هلند  
هلنــد کشــوری پیشــرو در کشــاورزی کارآمــد و پایــدار اســت و دومیــن صادرکننــدۀ کاالهای کشــاورزی 
در جهــان محســوب می شــود. در ســال 2017 م، هلنــد 91/7میلیــارد یــورو کاالهــای کشــاورزی صــادر 
ــورو، حــدود 7 درصــد رشــد داشــته  ــون ی ــا صــادرات 85/5میلی ــه ســال 2016 م، ب کــرد و نســبت ب
اســت )Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 2018(. ســاختار کشــاورزی هلنــد و 
تغییــرات درونــی آن بــا کشــورهای دیگــر بســیار متفــاوت اســت و فقــط 8 درصــد از ارزش تولیــدات 
ــویا و  ــالت و س ــل غ ــه مث ــوالت فل ــی محص ــت و باق ــی اس ــوالت زراع ــد محص ــد تولی ــاورزی هلن کش
صــادرات محصــوالت بــا ارزش بــاال و محصــوالت فراوری شــده مثــل گل، ســبزیجات و محصوالتــی کــه 

 .)Mulder & Kupper, 2006( ــرد ــئت می گی ــت دام نش از صنع

ــۀ کشــاورزی و  ــر در زمین ــی معتب ــن کشــور دارای دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و تحقیقات ــن ای همچنی
علــوم مرتبــط اســت کــه ازجملــه آن هــا مــی تــوان بــه دانشــگاه واخنینگــن11 اشــاره کــرد کــه در رتبه بنــدی 
دانشــگاه های جهــان QS در ســال 2020 م، در رتبــۀ 125 دنیــا و رتبــۀ 7 هلنــد قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن 
براســاس رتبه بنــدی مؤسســۀ تایمــز در ســال 2020 م، ایــن دانشــگاه در رتبــۀ 59 دانشــگاه های جهــان قــرار 

گرفــت.12 در ادامــه بــه سیاســت ها و برنامه هــای آن در دورۀ تحصیــالت تکمیلــی اشــاره شــده اســت.

الف. سیاست های آموزش عالی کشاورزی هلند 

ــام  ــاورزان انج ــي کش ــش موضوع ــش دان ــدف افزای ــا ه ــه ب ــت ک ــاورزي سال هاس ــوزش کش آم

11. Wageningen University & Research
12.  برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود:                     

https//:www.topuniversities.com/universities/wageningen-university-research                                                            

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://www.topuniversities.com/universities/wageningen-university-research
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ــا و شــبکه ها  ــه از زنجیره ه ــای کشــاورزی ک ــای کار در بازســازی مجموعه ه ــوان پیامده می شــود؛ به عن
تشــکیل شــده و در آن متخصصــان مختلفــی بــا رشــته های غیرکشــاورزی مشــغول فعالیــت هســتند. در 
ــوآوری،  ــداری و ن ــه کارآفرینــی، مشــتری مداری، پای ــا، ازجمل ــواع مختلفــی از صالحیت ه ــان، ان ــن می ای
ــر منحصــراً به ســمت شــرکت های کشــاورزی و  ــوزش کشــاورزی دیگ ــاز اســت. مؤسســات آم ــورد نی م
ــت از  ــت، حفاظ ــت از طبیع ــی، حفاظ ــی ، باغبان ــری اراض ــر کارب ــا ب ــده اند؛ آن ه ــز نش ــداری متمرک باغ
ــر  محیط زیســت، ســامانه های اطالعــات جغرافیایــی و تحریــک تنــوع زیســتی متمرکــز شــده اند. عالوه ب
ایــن، مجموعه هــای کشــاورزی و مــواد غذایــی هلنــد بســیاری از بخش هــا و عوامــل اقتصــادی را دربــر 
ــت  ــان، صنع ــدگان، خرده فروش ــامل مصرف کنن ــت و ش ــی اس ــش اصل ــه بخ ــوط ب ــه مرب ــرد ک می گی
ــی، لجســتیک، تحقیــق و توســعه، ســازمان های اجتماعــی و... می شــود و آخریــن و  ــردازش، امــور مال پ
کم اهمیت تریــن آن هــا آمــوزش اســت ).ibid(. در هلنــد، مؤسســه ای بــرای تربیــت معلمــان کشــاورزی و 
مؤسســه هایی مختلفــی بــرای آمــوزش عالــی حرفــه ای کشــاورزی کــه بخشــی از آمــوزش عالــی حرفــه ای 
اســت، وجــود دارد. ســاختار آمــوزش عالــی در ایــن کشــور دوتایــی13 اســت؛ یعنــی بخشــی از آن مربــوط 
ــای  ــت. دوره ه ــگاهی اس ــای دانش ــه آموزش ه ــوط ب ــری مرب ــش دیگ ــه ای و بخ ــای حرف ــه آموزش ه ب
ــت در  ــن اس ــا ممک ــود؛ ام ــار نمی ش ــن اعتب ــت تأمی ــوی دول ــوز از س ــده هن ــد ارائه ش کارشناسی ارش
آینــده تغییراتــی داشــته باشــد. تحقیقــات در ایــن مؤسســه ها بایــد مشــکالت مناطــق را حــل کنــد کــه 

 .)ibid.( ــد ــه کمــک می کن ــوزش خالقان ــای آم ــه ای و برنامه ه ــه توســعۀ حرف ــن خــود ب ای

برخی اصالحات و تغییرات ملی در آموزش عالی کشاورزی هلند شامل:

8/7میلیــون دالر بــرای همــکاری بیــن جامعــۀ تجــاری و مؤسســه های آمــوزش عالــی کشــاورزی؛ 	 
ازجملــۀ ایــن برنامه هــا اهــدای جوایــز اســت کــه می تــوان بــرای مثــال بــه بخــش کشــاورزی در شــرق 
هلنــد اشــاره کــرد کــه تقاضــا بــرای نیــروی کار ماهــر در بخــش کشــاورزی افزایــش می یابــد؛ درحالــی 
کــه تعــداد دانشــجویان ســال آخــر رو بــه کاهــش اســت. ایــن سیاســت بــرای ایجــاد ارتبــاط بهتــر بیــن 

آمــوزش و بــازار کار و تــالش بــرای متوقــف کــردن ایــن رونــد اســت.

بیش از 1000 یورو تخفیف برای دانشجویان جدید در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد؛	 

 	Stu- دانشــجویان به عنــوان الگــوی نقــش، در ترویــج فرصت هــای برابــر: راه انــدازی کمپیــن 
ــا همســاالن  ــا الگــوی نقــش ب ــی ی ــوان مرب ــی به عن ــوزش عال ــه در آن دانشــجویان آم dent-4-Studentک
جــوان در آمــوزش متوســطه، آمــوزش حرفــه ای یــا آمــوزش عالــی تیمــی را تشــکیل می دهنــد. ایــن کمپین 
بــرای بهبــود پیشــرفت یادگیــری و جلوگیــری از تــرک تحصیــل در آمــوزش عالــی طراحــی شــده اســت.14 

13. Binary
14. برای اطالع بیشتر به سایت زیر مراجعه شود:

https//:eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education_47-en 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education-47_en
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آمــوزش کشــاورزي عاملــی اساســي در موفقیــت توســعۀ کشــاورزي در هلنــد بــوده و درحــال حاضــر، 
ــد  ــور تهدی ــن کش ــاورزی در ای ــوزش کش ــت آم ــان، موقعی ــر جه ــورها در سراس ــیاری از کش ــل بس مث
ــاورزی و  ــوزش کش ــوای آم ــوآوری در محت ــمت  ن ــر به س ــه تغیی ــی، ازجمل ــد تغییرات ــود و نیازمن می ش
ــن  ــورت نمادی ــه به ص ــخ هایی ک ــت ها و پاس ــت. از سیاس ــی، اس ــبز عموم ــی س ــۀ درس ــتلزامات برنام اس
ارائــه می شــود، شــامل تبخیــر )ناپدیــد شــدن(، حــل کــردن )ادغــام در مؤسســات آموزشــی منطقــه ای 
ــی(  ــات آموزش ــه ای مؤسس ــه ای و فرامنطق ــی منطق ــکاری و ادغام بخش ــور )هم ــر( و تبل ــیار بزرگ ت بس
ــرای  ــورد ب ــن م ــور امیدوار کننده تری ــناریو تبل ــه س ــن اســت ک ــده، ای ــه حاصــل ش اســت. نتیجــه ای ک
ــواد  ــوآوری سیســتم ها در مجموعه هــای کشــاورزی و م ــد از ن ــه بای ــی کشــاورزی اســت ک ــوزش عال آم
ــادی در کشــور هلنــد رخ داد.  غذایــی پشــتیبانی کنــد ).ibid(. امــا بعــد از ســال 2006 م، تغییــرات زی
ــد  ــوزش هلن ــم انداز آم ــود را درون چش ــار خ ــگاه خودمخت ــبت جای ــبز به نس ــوزش س ــه های آم مؤسس
ــود  ــوزش ســبز ب ــه بخــش آم ــان، وزارت کشــاورزی نظــام پاســخ گو ب ــد و در همــان زم به دســت آوردن
ــه ایــن شــرح اســت: آمــوزش کشــاورزی نقــش مهمــی در بخــش حمایــت  کــه نتایــج آن به اختصــار ب
بخــش غــذا ـ کشــاورزی برعهــده داشــت؛ عملکــرد پیچیــدۀ غــذا ـ کشــاورزی در ســطح جهانــی نیازمنــد 
ــه حمایــت روشــن آمــوزش کشــاورزی نیــاز  ــود. سیاســت گذاری آمــوزش کشــاورزی دولتــی ب بهبــود ب
داشــت؛ امــا ایــن حمایــت در هلنــد رو بــه نابــودی بــود. تغییــر سیاســت های وزارت کشــاورزی بــه حمایت 
ــد.  ــاورزی ش ــوزش کش ــی در آم ــب نگرانی های ــور( موج ــای آموزش مح ــور )به ج ــای محتوامح از پروژه ه
ــاع و حمایــت از بخــش آمــوزش  ــه دف ــی سیســتم غــذا ـ کشــاورزی تمایــل کمتــری ب همراهــان بیرون
کشــاورزی داشــتند و از آنجــا کــه بخــش ســه گانۀ ترویــج، تحقیــق و آمــوزش خصوصــی شــده بــود، یــک 

  .)Mulder & Biemans, 2018( ــود شــالودۀ دانــش جدیــد احســاس شــده ب

برخی برنامه ها، سیاست ها و راهبردهای دورۀ دکتری دانشگاه واخنینگن هلند15 به این شرح است:

موظف بودن تمام دانشجویان دورۀ دکتری به گذراندن بخش آموزشی؛ 	 

افزایــش و بســط دانــش عمیــق دانشــجویان در موضوعــات خــاص تحقیــق و ارتقــای مهارت هــای 	 
عمومــی و توســعۀ دامنــۀ علمــی آن هــا؛ 

انجام فعالیت های آموزشی و حضور در برنامه های نظارتی ـ آموزشی )TSP(16؛	 

وجود برنامه و سازمانی با عنوان تحصیالت تکمیلی واخنینگن.17   	 

15.  برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود:
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/PhD-Programme/Courses.htm  
16. Training and Supervision Plan

Wageningen Graduate Schools .17: این سازمان از نوع چتری بوده و دارای سه وظیفه است: 1. تحریک و ترغیب به توسعۀ یک 
برنامۀ تحقیقاتی منسجم؛ 2. تضمین کیفیت تحقیقات دانشجویان دکتری، پسادکتری و کارکنان؛ 3. هماهنگی، توسعه و تسهیل دورۀ دکتری. 

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/PhD-Programme/Courses.htm
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/PhD-Programme/training-and-supervision-plan.htm
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5ـ2. مرحلة دوم، هم جواری و مقایسه  
ــاس  ــه، براس ــن مرحل ــت. در ای ــه، اس ــواری و مقایس ــی هم ج ــۀ دوم، یعن ــر مرحل ــدول 1 نمایانگ ج
مطالــب مرحلــۀ قبــل، چارچوبــی بــرای مقایســۀ سیاســت ها و راهبردهــای آمــوزش عالــی کشــاورزی 

ــورد مطالعــه فراهــم شــده اســت.  کشــورهای م

جدول 1. مقایسۀ سیاست ها و راهبردهای آموزش عالی کشاورزی کشورهای مورد مطالعه

کشورهای مورد مطالعهسیاست ها و راهبردهاردیف
هلند، ایاالت متحدۀ امریکامزرعه مدار بودن آموزش های کشاورزی و توجه به ماهیت عملی دروس1
هندوستانجهت گیری بازاریابی2
هندوستانتوجه به برندسازی3

هلند، ایاالت متحدۀ امریکاتوجه به یادگیری مداوم و دانش محور4

ارتباط مؤسسات آموزش کشاورزی با شرکت های خصوصی و حامی دانشگاه و حضور آن ها در 5
دانشگاه به ویژه شرکت های دانش بنیان

هلند، ایاالت متحدۀ
امریکا 

هلندساختار آموزش عالی کشاورزی دوتایی6
هلندعدم تأمین اعتبار دوره های کارشناسی ارشد به وسیلۀ دولت7
هلند، ایاالت متحدۀ امریکا تقاضامحور بودن پژوهش های دوره های تحصیالت تکمیلی و پاسخ گویی به جامعه8

انجام فعالیت های آموزشی و حضور در برنامه های نظارتیـ  آموزشی )TSP( در دورۀ 9
هلندتحصیالت تکمیلی

وجود برنامه و سازمانی با عنوان تحصیالت تکمیلی برای هدایت دانشجویان تحصیالت 10
هلندتکمیلی و توانمند کردن آن ها

هلنددرنظر گرفتن جوایزی برای همکاری بین جامعۀ تجاری و مؤسسه های آموزش عالی کشاورزی11
هلنددرنظر گرفتن تخفیف برای دانشجویان جدید در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد12
هلند، ایاالت متحدۀ امریکاراه اندازی پویش ها و ترویج کار گروهی13
هلند، ایاالت متحدۀ امریکاتوجه به راه اندازی رشته های بین رشته ای14

توجه به رفتار سازمانی و ارتباط تمام اجزای دانشگاه به عنوان یک بدنۀ واحد و تقویت حس 15
ایاالت متحدۀ امریکاهمدلی و... در بین کارکنان

ایاالت متحدۀ امریکاکارآفرین کردن دانشجویان در طی دورۀ تحصیل16
ایاالت متحدۀ امریکاپیگیری دانش آموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلی17
هلند، ایاالت متحدۀ امریکاتوجه به کارورزی دانشجویان و ایجاد اشتغال برای آن ها از این طریق18

کمک های بالعوض دولت های مرکزی و محلی با هدف حمایت از توسعۀ اجتماعیـ   19
ایاالت متحدۀ امریکااقتصادی منطقه ای و ملی و بهبود آموزش کشاورزی

سرمایه گذاری بر دانش آموزان با دادن تجربه های مختلف در حوزۀ کشاورزی از طریق 20
ایاالت متحدۀ امریکاسازمان هایی مثل باشگاه 4ـ  اچ
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6. نتیجه گیری
بررســی یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی در سراســر جهــان 
بــا تهدیداتــی مواجــه اســت و ایــن موضــوع عمومیــت دارد و مختــص کشــور خاصــی نیســت؛ امــا تفــاوت 
کشــورها در چاره اندیشــی و پاســخ گویی بــه تهدیدهــا و تدویــن سیاســت های منســجم شــفاف و کارآمــد 
و البتــه عمــل بــه آن سیاســت ها در پیکــرۀ نظــام مذکــور اســت کــه در موفقیــت ایــن نظــام نقشــی بســزا 
ــر مباحــث نظــری  ــران بیشــتر ب و تعیین کننــده خواهــد داشــت. نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی در ای
تمرکــز کــرده و از توجــه جامــع و یکســان بــه دو جنبــۀ عملــی و نظــری غافــل مانــده اســت و همیــن 
رویکــرد ریشــۀ بســیاری از مشــکالت کنونــی نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی کشــور محســوب می شــود. 
همچنیــن نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه بیشــترین تمرکــز سیاســت ها، اهــداف و اســتراتژی های نظــام 
ــه  ــه ازجمل ــت ک ــی اس ــای آموزش ــر کارکرده ــورها ب ــایر کش ــران و س ــاورزی در ای ــی کش ــوزش عال آم
مهم تریــن آن هــا می تــوان بــه آمــوزش کیفیت مــدار، ایجــاد و تقویــت کارآفرینــی و درمــورد کارکردهــای 
ــی،  ــالت تکمیل ــژه در دورۀ تحصی ــور به وی ــای تقاضامح ــه پژوهش ه ــه ب ــل توج ــواردی مث ــی م پژوهش
ایجــاد خالقیــت و نــوآوری در دانشــجویان اشــاره کــرد. ایــن درحالــی اســت کــه نظــام آمــوزش عالــی 
کشــاورزی در ســایر کشــورهای مــورد مطالعــه، بــه غیــر از هندوســتان، بــه مهارت هــای تفکــر انتقــادی، 
ــالت  ــجویان تحصی ــژه دانش ــجویان به وی ــتغال دانش ــاد اش ــه ایج ــک ب ــروری، کم ــی، مهارت پ کار گروه
تکمیلــی از راه مســتقر کــردن شــرکت های خصوصــی درون دانشــگاه ها و ایجــاد جلســات و گردهمایی هــا 
بــرای برگزیــدن نیــروی متخصــص از بیــن دانشــجویاِن در آســتانۀ دانش آموختگــی توجــه کــرده؛ ولــی 
در ایــران مــوارد مذکــور مــورد کم عنایتــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن مطالعــه نشــان داد کــه هندوســتان 
سیاســت های متفاوتــی بــا ســایر کشــورهای مــورد مطالعــه داشــته و راه متفاوت تــری را بــرای برون رفــت 
از مســائل و مشــکالت حاضــر نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی و متوقــف کــردن رکــود و ایســتایی نظــام 
مذکــور درپیــش گرفتــه اســت. دو سیاســت اساســی آمــوزش عالــی کشــاورزی در ایــن کشــور توجــه بــه 
جهت گیــری بازارمحــوری و برندســازی کــردن دانشــگاه های کشــاورزی اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 

ــد.  ــر نگرفته ان ــن درنظ ــتی روش ــورت سیاس ــت کم به ص ــت ها را دس ــن سیاس ــر ای ــور دیگ دو کش

7. پیشنهادها
با توجه به آنچه بیان شد، پیشنهادهایی برای نظام آموزش عالی کشاورزی کشور ارائه می شود: 

ــی بخــش کشــاورزی 	  ــه سیاســت های کل ــا توج ــردی ب ــت و سیاســت گذاری راهب ــود مدیری بهب
ــی کشــاورزی در دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش  ــی کــردن آن هــا در نظــام آمــوزش عال کشــور و اجرای

عالــی کشــاورزی؛ 

ــاورزی 	  ــی کش ــوزش عال ــام آم ــت گذاری نظ ــی در سیاس ــگاری و آینده پژوهش ــه آینده ن ــه ب توج
ــی کشــاورزی کشــور؛ کشــور در چارچــوب سیاســت های کل
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اسداله تیموری یانسری و همکاران. مطالعة تطبیقی سیاست های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های کالن بخش کشاورزی ایران.

ــاوری 	  ــات و فن ــوم، تحقیق ــت های وزرات عل ــردی در سیاس ــن و راهب ــم اندازی روش ــیم چش ترس
ــژه؛ ــت علمــی کشــاورزی به طــور وی ــای اعضــای هیئ ــه ای و صالحیت ه ــرای توســعۀ حرف ب

ــاورزی 	  ــی کش ــوزش عال ــام آم ــت گذاری نظ ــازی در سیاس ــای مج ــه آموزش ه ــردن ب ــه ک توج
ــاخت ها؛  ــن زیرس ــردن ای ــا ک ــور و مهی کش

دانشــگاه های 	  و  برنامه ریــزی  بــدون ســوگیری کمیته هــای تخصصــی  و  بازنگــری دقیــق 
ــوا  ــن و تهیــۀ ســرفصل های دروس رشــته های کشــاورزی و هماهنــگ کــردن محت درجه یــک در تدوی

ــازار کار؛  ــاز ب ــا نی ب

توجه کردن به اصول رفتار سازمانی در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی کشاورزی؛ 	 

تدویــن سیاســت یــا سیاســت هایی مبنــی بــر مســتقر کــردن شــرکت های خصوصــی و 	 
دانش بنیــان در دانشــگاه های کشــاورزی کشــور و حامــی کــردن آن هــا بــرای دانشــگاه های کشــاورزی؛

ــی 	  ــای تخصص ــامان دهی کمیته ه ــق س ــاورزی از طری ــی کش ــوزش عال ــادی در آم ــعۀ نه توس
برنامه ریــزی رشــته های مختلــف کشــاورزی به منظــور نظــارت بــر توســعه و ایجــاد رشــته های 

ــور؛ ــه و کش ــرایط جامع ــب ش ــد و مناس جدی

بــر 	  مبتنــی  کشــاورزی  رشــته های  برنامه ریــزی  در  مؤلفــۀ صالحیت مــداری  بــه  توجــه 
صالحیت هــای مــورد نیــاز جامعــۀ کنونــی.
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