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چالشها و سازوکارهاي اشتغال دانشآموختگان رشتة جنگلداري از طريق سازمان نظاممهندسي
کشاورزي و منابع طبيعي
شيرين غالمرضايي ،1مهشيد بهادري 1و سعيد غالمرضايي
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 .1کارشناسیارشد رشته جنگلداري  .2دانشآموخته ترويج و آموزش کشاورزي
 .3عضو هيئت علمی دانشگاه لرستان
(تاريخ دريافت -07/72/70 :تاريخ تصويب)01/73/70 :

چکيده
هدف از اين پژوهش شناسايی چالشهاي اشتغال دانشآموختگان رشتة جنگلداري و سازوکارهاي به
کارگماري آنها از طريق سازمان نظاممهندسی کشاورزي و منابع طبيعی است .با توجه به سياستهاي
کالن جهانی و متعاقب آن ايران در راستاي خصوصیسازي ،واگذاري و تمرکززدايی دولت از يک سو و
رشد روزافزون دانشآموختگان بخش کشاورزي و منابع طبيعی و معضل بيکاري آنها از سوي ديگر ،الزم
است که از اين سازمان در اين راستا بهره گرفتهشود .پارادايم غالب پژوهش کيفی است .اطالعات اين
پژوهش از طريق تکنيک مصاحبة نيمهساختمند به دست آمده و جامعة آماري آن شامل کارشناسان،
مسئوالن و اعضاي نظاممهندسی و اعضاي هيئت علمی دانشکدة کشاورزي دانشگاه لرستان بودهاست .به
منظور نمونهگيري ،از نمونهگيري هدفمند و گلولهبرفی بهره گرفتهشد و از طريق چندجانبهنگري
جامعههاي متفاوت صحت و درستی دادهها مورد تأييد قرار گرفت .نتايج نشان داد که اين سازمان در
راستاي انجام وظيفة خود با مسائلی چون چندمسئوليتیبودن متصديان نظاممهندسی ،نبود همکاري بين
بخشها ،پايينبودن توان مالی دانشآموختگان ،انتظار بيش از حد دانشآموختگان از نظاممهندسی و
مواردي از اين قبيل مواجه است .در زمينة اشتغال دانشآموختگان میتوان پيشنهادهايی چون توسعة
آموزشهاي کارآفرينی در دانشگاهها ،برگزاري دورههاي آموزشی کارآفرينی براي دانشآموختگان و
متقاضيان ،ايجاد کميتة همکاري بين سازمان و دانشگاهها ،بازنگري در واحدهاي آموزشی به منظور
کاربرديکردن دانش ،اهتمام دولت در زمينة اعمال درست سياست خصوصیسازي ،جلوگيري از
سياستزدگی در انتخابات و مديريت نظاممهندسی ،حمايت همهجانبة دولت از نظاممهندسی ،بهرهگيري از
توان مالی و تجربة نهادهاي بينالمللی و اهداگر ،بهکارگيري دانشآموختگان در عرصة فعاليتهاي
آموزشی -ترويجی -پژوهشی ،تعامل با مسئوالن استانی در راستاي پايداري و ماندگاري نقشآفرينی
سازمان ،همکاري و ارتباط بين سازمانهاي استانهاي مختلف و ستاد با هدف تبادل تجربهها و توجه به
نياز بازار کار و نيز موارد ديگر را ارائه کرد.
واژههاي کليدي :اشتغال ،دانشآموختگان رشتة جنگلداري ،سازمان نظاممهندسی کشاورزي و منابع
طبیعی ،سازوکار
 نویسندۀ مسئول:

تلفن90361932190 :

E-mail: sgholamrezai@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،یکي از مسائل بارز جامعة ایران مسئلة اشتغال دانش
آموختگان است .کشور ما با مسائلي از جمله جواني جمعیت،
افزایش سطح تحصیالت ،درصد باالی بیکاری -بهویژه
بیکاری دانشآموختگان دانشگاهها ،افزایش سطح مشارکت
اجتماعي و فقر مواجه است .کاهش ایجاد اشتغال و میزان
بیکاری ،بهویژه برای جوانان و دانشآموختگان دانشگاهها،
یکي از دغدغههای مهم مردم و مسئوالن کشور است
( .)Tahmasebi and Labafi: 2004در این زمینه ،دانش
آموختگان کشاورزی و منابع طبیعي نهتنها از این مسئله به
دور نیستند ،بلکه با یک چالش جدی مواجهند؛ زیرا با توجه
به نقشي که نیروهای متخصص و تحصیلکرده ميتوانند در
روند اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي کشور داشتهباشند و نیز
با توجه به اینکه میلیاردها ریال صرف هزینههای آموزشي
آنان ميشود ،چنانچه نتوان از این نیروها در مشاغل مرتبط
با رشتة تحصیليشان استفاده کرد ،از یک سو هم این
هزینهها به هدر ميرود و از سوی دیگر موجبات ظهور و بروز
بیکاری فراهم ميشود که ميتواند ساختارهای اقتصادی و
اجتماعي جامعه را متزلزل کند Ministry of Labor and
).)Social Affairs: 2005
از طرفي ،در شرایطي که واگذاری امور به مردم و فاصله
گرفتن دولت از امور تصدیگری به عنوان یک ضرورت
انکارناپذیر بیش از هر زمان دیگری در دستور کار دولت قرار
گرفتهاست ،از سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع
طبیعي به عنوان بزرگترین تشکل صنفي تخصصي بخش
کشاورزی انتظار ميرود برای تحقق این امر پیشقدم شود و
با برنامهریزی الزم زمینه را برای اجرای این امر مهم در
بخش کشاورزی فراهم آورد ( .)Sokhansanj: 2010در این
راستا ،با توجه به راهبردهای خصوصيسازی ،تمرکززدایي و
نیز مشکل بیکاری دانشآموختگان ایجاد یا توسعة نهادها و
تشکلهای غیردولتي و اصناف مناسب و سودمند است.
بنابراین ،فراهمساختن زمینهای برای گسترش فعالیتهای
نظام صنفي دانشآموختگان موجب سرعتبخشیدن به
فعالیتهای اشتغالزای دانشآموختگان کشاورزی و منابع
طبیعي خواهدشد (.)Aghasizadeh: 1980
همچنین ،تغییرات نهادی دولت در سرمایهگذاری و
عرضة کشاورزی ممکن است گزیدارهای مختلفي
داشتهباشد ،بهطوریکه بتواند در ابعاد پرداخت هزینه و

عرضة خدمات دولت یا بخش خصوصي ایفای نقش کند
(? .)Riverra and Carrey:
در این بین ،زیربخش منابع جنگلي و امور مربوط به
جنگلداری و مهندسي جنگل به واسطة نقش بنیادین آن در
حفظ و احیای آب و خاک ،کاهش معضالت زیستمحیطي از
جمله آلودگي آبوهوا و زیستگاههای جانوران ،اهمیت
اقتصادی چوب و صنایع مربوط ،مسائل اجتماعي چون
تفرجگاهها و آلودگي صوتي و بازگشت به طبیعت از یک سو،
و تقابل منافع آني زمینهای زراعي و باغي با این گونه منابع
از سوی دیگر ،به توجه و اهتمام اضطراری بیشتری نیاز دارد.
در این زمینه ،با عنایت به ویژگيهای ماهوی و موضوعي
رشتههای منابع طبیعي ،از آن جمله جنگلداری ،سازمان
نظاممهندسي ميتواند فعالیتهای خود را به گونهای
هدفمند کند که دانشآموختگان منابع طبیعي بتوانند در
حیطههای مختلفي چون تجارت ،مؤسسات و ادارات دولتي،
مؤسسات آموزشي و نیز در امور خوداشتغالي چون مشاوران
جنگلداری و بهرهبرداری خصوصي فعالیت کنند Alumn
Employment Survey of the Rubenstein) School

 .)Alumni: 2007در زمینة ایجاد اشتغال پایدار ميتوان به
تجربة ایجاد مراکز شبکهای همجوار اشاره کرد
.)Neighborhood) Networks: 2002
سابقة توجه دولت به عرصة منابع طبیعي جنگلي به
شکل تشکیالتي اگرچه به اواخر دوران قاجار بازميگردد اما
نخستین ادارۀ جنگلباني در سال  3600شمسي در
جنگلهای شمال کشور به منظور نقشهبرداری از جنگلها،
تفکیک جنگلهای خصوصي از دولتي و تشخیص جنگلهای
بکر و صنعتي از جنگلهای مخروبه و بوتهزار راهاندازی شد
(.)Javanshir: 1998
نیاز به نیروی انساني متخصص جنگل از سال  3196با
استخدام دو کارشناس خارجي در ادارۀ فالحت آغاز شد؛
سپس با اعزام نیروها به خارج برای تحصیل در رشتة جنگل
ادامه یافت و با گنجاندن مواد درسي جنگل در رشتة
کشاورزی و ایجاد رشتة مستقل جنگل در دانشکدۀ منابع
طبیعي تهران و آموزشگاه عالي جنگل و مرتع گرگان
پیگیری شد (.)Ibid
بنابراین ،با توجه به اینکه مساحت جنگلهای ایران
 36/0میلیون هکتار است ،به ازای هر  0999هکتار از
جنگلهای شمال -از نظر اهمیت نوع درختان -یک مهندس
جنگل ،به ازای هر  39999هکتار از جنگلهای غرب یک

غالمرضايي و همکاران :چالش ها و سازوکارهاي اشتغال دانش آموختگان رشته جنگلداري...

مهندس جنگل ،به ازای هر مهندس جنگل  0کمکمهندس
جنگل و  60کارگر ماهر یا جنگلبان فني الزم است
(.) Ebrahimi Kani: 1982
اکنون نیز پس از یک سده تصدیگری دولت در این
عرصه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور با هدف
حفظ و حمایت ،احیا ،توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع و اراضي جنگلي و بیشههای طبیعي و اراضي
مستحدثة ساحلي ،و حفظ و حمایت و اصالح خاکهای
کشور متصدی آن است (Forest, Rangeland org: 2009
.)& Watershed
در این زمینه ،با توجه به سیاستها و راهبردهای اشاره
شده و نیز جایگاه منابع طبیعي پایانناپذیر یکي از نمودهای
خصوصيسازی در بخش کشاورزی و منابع طبیعي ایران
بهرهگیری از نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي است.
نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي بر اساس اهداف به
دنبال واگذاری برنامههای اجرایي ،پژوهشي و آموزشي بخش
کشاورزی و منابع طبیعي به دانشآموختگان عضو در این
نهاد مردمساخت است .این نهاد ميتواند از طریق ترغیب
دانشآموختگان به ایجاد شرکتهای تعاوني خدمات
مشاورهای یا دیگر شرکتهای تعاوني باعث بهرهمندی بیشتر
از نیروی جوان شود و فشارهای مالي و بیکاری را کاهش و
کیفیت خدمات را افزایش دهد ( Lashkarara and
)Hoseini: 2005؛ همچنین ميتواند برداشت جامعه از
اشتغال خصوصي و دولتي را اصالح کند.
سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي سازماني
است که از یک سو در مقابل دولت (نظام آموزش عالي،
وزارت جهاد کشاورزی و غیره) و از سوی دیگر در قبال مردم
(بهرهبرداران ،فارغالتحصیالن کشاورزی و غیره) مسئول و
پاسخگوست .ناهماهنگي نظام برنامهریزی کشور در زمینة
پرورش نیروهای انساني (هم از نظر کمي و هم از نظر کیفي)
منجر به استفادهنکردن بهینه از نیروی عظیم جوان و
متخصص کشور شدهاست ()Bakhshi & Shahidi: 1996؛
همچنین سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي با
فراهمآوردن زیرساختهای قانوني برای ورود نهادهای صنفي
دانشآموختگان زمینة همکاری با بخشهای مختلف وزارت
جهاد کشاورزی و تدوین قواعد و مقررات زیربنایي
(زیرساختي) ،امیدواری برای بالفعل نمودن توانایيهای بالقوه
را افزایش دادهاست .از جمله زمینههای اجرایي که اشتغال
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فارغالتحصیالن کشاورزی را تسریع خواهدنمود ميتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 امضای تفاهمنامههای همکاری میان معاونتها وبخشهای تخصصي وزارت جهاد کشاورزی با سازمان نظام
مهندسي .این تفاهمنامهها که از جمله با معاونت ترویج و
نظام بهرهبرداری ،سازمان جنگلها -مراتع و آبخیزداری،
معاونت امور دام و غیره منعقد شدهاست در راستای واگذاری
امور دولت به تشکلها و نیز کوچکسازی و توليگری در
ساختار دولت است؛
 تصویب طرحهای خدمات مشاورهای دانشآموختگانکشاورزی و منابع طبیعي؛
 تصویب طرحهای خدمات مهندسي و اجرایي(پیمانکاری) دانشآموختگان کشاورزی و منابع طبیعي؛
 زمینهیابي طرحهای تولیدی اشتغال دانشآموختگان؛ تدوین آییننامة احراز صالحیت و رتبهبندی خدماتمشاورهای اشخاص حقیقي و حقوقي در حیطة کشاورزی و
منابع طبیعي؛
 تصویب و تدوین آییننامة تشخیص صالحیت ورتبهبندی شخص حقیقي و اشخاص حقوقي خدمات اجرایي
فني -مهندسي (پیمانکاری) کشاورزی ،منابع طبیعي و
رشتههای مرتبط.
اجرای این تفاهمنامهها مستلزم فراهمساختن
سازوکارهای الزم است Agriculture & Natural
.)Resources Engineering) Organization: 2002
بنابراین ،رسالت سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع
طبیعي را ميتوان از جنبههای سرمایههای اجتماعي،
اقتصادی ،توسعة فرهنگي و حتي روانشناختي نیز مورد
توجه قرار داد؛ به طوری که این نهاد ميتواند با ترغیب
دانشآموختگان به مشارکت و کار گروهي به افزایش روحیه
و فرهنگ کارآفریني جمعي و در نتیجه توسعة تعاونيهای
دانشآموختگان در جامعه بسیار کمک کند Sharifzadeh
).)et al: 2009
سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي سازماني
غیردولتي با استقالل مالي و شخصیت حقوقي مستقل است
که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این
قانون تشکیل شدهاست و به دنبال ارتقای سطح دانش،
ارتقای اخالق حرفهای و نیز افزایش کمي و کیفي محصوالت
کشاورزی با استفاده از توان علمي دانشآموختگان بخش
کشاورزی -و منابع طبیعي -و پتانسیلهای موجود در کشور
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است .نظارت بر حسن اجرای وظایف فني و حرفهای اعضا و
صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور نیز از جمله
وظایفي است که بر عهدۀ این تشکل غیر دولتي قرار داده
شدهاست؛ بنابراین سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع
طبیعي یک سازمان تخصصي ،غیردولتي و مستقل است و با
هدف سازماندهي فعالیت مهندسان کشاورزی و منابع
طبیعي و به منظور ارتقای مدیریت و بهرهوری در بخش
کشاورزی تأسیس شدهاست (.)Homaee: 2007
بر اساس سیاستهایي که دولت و بخش برای سازمان
نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي منظور نمودهاست،
ميتوان برای این سازمان برخي از اهداف مرتبط با موضوع
پژوهش را بیان نمود:
 .3تالش در جهت ایجاد انسجام ،هماهنگي و همکاری
هرچه بیشتر بین شاغالن در امور کشاورزی با دستگاههای
اجرایي دولتي و غیردولتي؛
 .6حمایت از تشکلهای صنفي و تولیدی بخش؛
 .1تالش در جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسان
کشاورزی و منابع طبیعي؛
 .0حفظ و حمایت از حقوق صنفي مهندسان کشاورزی و
منابع طبیعي در برابر اشخاص حقیقي و حقوقي؛
 .0نظارت بر حسن اجرای وظایف فني و حرفهای اعضای
سازمان؛
 .2حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقي و حقوقي که
به نحوی از خدمات حرفهای مهندسان کشاورزی و منابع
طبیعي بهرهمند ميشوند Agriculture &) Natural
.)Resources Engineering Organization: 2008
سابقة سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي
نسبت به سازمانهای دیگر اصناف کشور ،همچون سازمان
نظامپزشکي کشور و سازمان نظاممهندسي ساختمان ،زیاد
نیست .این سازمان با توجه به اهمیت منابع طبیعي و
کشاورزی در کشور توانسته بهسرعت به فعالیتهای زیادی
اقدام کند .اولین دورۀ فعالیت سازمان نظاممهندسي
کشاورزی و منابع طبیعي کشور در سال  3133آغاز گردیده
است (.)Ibid
در حال حاضر ،این سازمان بزرگترین و جامعترین
تشکل تخصصي در بخش کشاورزی و منابع طبیعي کشور
 390هزار نفر عضو دارد که از این تعداد 
00
است و تعداد 
 790نفر
 003نفر دارای مدرک کارشناسي 7 ،هزار و 
هزار و 

دارای مدرک کارشناسي ارشد و مابقي دکترا هستند.
).(Movahedian Attar: 2009
سازمان در روند تشکیل و ایفای نقش خود تا کنون با
مسائل و مشکالتي مواجه بودهاست .در این زمینه ميتوان به
برخي از موارد مرتبط با موضوع به شرح زیر اشاره کرد:
 درصد باالی بیکاری دانشآموختگان کشاورزی ،منابعطبیعي و محیط زیست؛
 فقدان تناسب کمي ،کیفي و توزیع نامناسب دانشآموختگان با نیازهای بخش؛
 نارسایي و ناهماهنگي در نظام آموزش ،پژوهش وترویج کشاورزی؛
 انسجام نداشتن و ناهماهنگي در زنجیرۀ تشکلهایصنفي و تولیدی بخش؛
 نارسایي شرایط انگیزشي الزم برای جذبسرمایهگذاری در بخش (سودآوری و امنیت) و نداشتن
تعادل بین سایر بخشها؛
 نارسایي فرهنگ کار در تولیدکنندگان و دانشآموختگانبخش کشاورزی؛
 فقدان انگیزۀ الزم برای حضور کارشناسان درعرصههای تولیدی بخش و گرایش به فعالیت در سایر
بخشهای اقتصادی؛
 نارسایي فرهنگ کارآفریني و خالقیت در بخش؛ انسجام نداشتن تشکلها و نداشتن جایگاه مناسب درنظام برنامهریزی و سیاستگذاری بخش (.)Ibid
در این زمینه ،با توجه به سیاستهای جهاني و ملي در
امر خصوصيسازی ،واگذاری و تمرکززدایي مسئلة اشتغال
دانشآموختگان بخش منابع طبیعي از یک سو و جایگاه
ایجادی سازمان نظاممهندسي در این امر از سوی دیگر
مطرح ميشود .پژوهش حاضر با هدف کلي شناسایي
سازوکارهای اشتغال دانشآموختگان رشتة جنگلداری از
طریق سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي ارائه
شدهاست که برای دستیابي به این هدف الزم است اهداف
خرد زیر محقق شوند:
 شناخت اهداف و رسالت سازمان نظاممهندسيکشاورزی و منابع طبیعي؛
 چالشهای فرا روی نظاممهندسي کشاورزی و منابعطبیعي در راستای اشتغال دانشآموختگان رشتة جنگلداری؛

غالمرضايي و همکاران :چالش ها و سازوکارهاي اشتغال دانش آموختگان رشته جنگلداري...

 ارائة راهکارهای پیشنهادی برای بهرهمندی بیشتر وکاراتر از نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي در راستای
بهکارگماری دانشآموختگان جنگلداری.
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سازمان نظاممهندسي کشاورزی و منابع طبیعي ایران
سازماني غیر دولتي با استقالل مالي و شخصیت حقوقي
مستقل است که اهداف آن ارتقای سطح دانش ،ارتقای
اخالق حرفهای و نیز افزایش کمي و کیفي محصوالت

مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ جهتگیری پژوهش از نوع
پژوهشهای کاربردی به شمار ميآید .از جنبة هدف ،با توجه
به اینکه به دنبال شناسایي و یافتن مجموعهای از سازوکارها
و نیز چالشها بودهایم ،بنابراین پژوهشي از نوع اکتشافي
است .پارادایم غالب پژوهش پارادایم کیفي بودهاست .در این
پژوهش ،برای گردآوری دادهها از مطالعه و بررسي اسناد و
مدارک و نیز کاوشهای اینترنتي بهره گرفته شده و در ادامه
برای گردآوری اطالعات از تکنیک مصاحبه به شیوۀ نیمه
ساختمند 3با افراد خبرۀ کلیدی 6استفاده شده است .جامعة
آماری پژوهش شامل اعضای نظاممهندسي (دانش
آموختگان) ،افراد فعال کلیدی در سازمان نظاممهندسي و
کارشناسان ادارۀ کل منابع طبیعي است که به نوعي به
عنوان دستاندرکار 1در این سازمان نقش دارند .شیوۀ
نمونهگیری به صورت هدفمند و گلولهبرفي 0است؛ به طوری
که فرد مصاحبهشونده فرد یا افراد مرتبط دیگری را معرفي
ميکرد .نتایج آماری به صورت نگاشت گزارهها ،دستهبندی
طبقات و سپس استخراج مفاهیم انجام گرفت .برای تعیین
میزان اعتبار تکنیک یافتهها از روش چندجانبهنگری 0حاصل
از منابع پژوهش (مصاحبهشوندگان بخشهای مختلف) بهره
گرفته شد .در این مقاله ،برای تأکید بر موضوعات ،طبق
سنت پژوهشهای کیفي ،برخي نظرهای مصاحبهشوندگان
به طور مستقیم آورده شدهاست.
يافتهها و نتيجهگيري
از آنچه از مصاحبهها و تحلیل محتوای مستندات و مدارک به
دست آمد چنین برداشت ميشود که متأسفانه سازمان مزبور به
زمینة منابع طبیعي و دانشآموختگان این زیربخش توجه
چنداني نداشته و بهطور عمده در امور زراعي فعالیت داشته
است؛ بهطوری که بیشترین فعالیت سازمان به طرح پیشرفت
فیزیکي گندم و پس از آن مواردی در امور باغ و دام مربوط
ميشود .این کمتوجهي را حتي در تعریف اولیة آن ميتوان دید:
2. Key Informant
4. Purposeful and Snowball sampling

کشاورزي با استفاده از توان علمي دانشآموختگان بخش و
پتانسیلهای موجود در کشور است و نظارت بر حسن اجرای
وظایف فني و حرفهای اعضا وظایفي است که بر عهدۀ این
تشکل غیردولتي قرار داده شدهاست .حال با توجه به نقص
عمدۀ اشاره شده ميتوان با بهرهگیری از نتایج حاصل از
مصاحبهها به مسائل و مشکالت زیر اشاره کرد:
چندمسئوليتي بودن متصديان نظاممهندسي :یکي
از مشکالت عمدۀ مربوط به اعضای این سازمان این است که
هیئت مدیره و تصمیمگیران فعال در نظاممهندسي اغلب در
بخشهای دیگر مشغول و حتي مسئول هستند و در نتیجه
سمت ایشان در سازمان مسئولیت اصلي آنها نیست .به
همین دلیل ،این افراد زمان و انرژی کافي را برای مسائل
مربوط به اهداف سازمان صرف نميکنند (اغلب افرادی که
در انتخابات سازمان شرکت ميکنند و نامزد مسئولیت
ميشوند تنها برای دستیابي به اعتبار و وجهة اجتماعي به
این مسئولیت نگاه ميکنند) .به این مسئله سیاست کاری
مسئوالن سازمان و ادارات و تنشهای فیمابین را نیز باید
افزود.
فقدان همکاري سيستمي و پايدار بينبخشي :نبود
آگاهي ،درک و اشراف برخي مسئوالن ادارات دولتي دربارۀ
نقش و اهمیت سازمانهای غیر دولتي ،ناآشنایي مسئوالن
اداری به تمرکززدایي و خصوصيسازی ،تمایل نداشتن ایشان
به ازدستدادن اقتدار و قدرت– به واسطة گماردن و تفویض
بخشي از امور در حوزۀ اختیار خویش به سازمان ،نبود
روحیة همکاری و نیز نبود مکانیزمهای همکاری بینبخشي
در نظام دیوانساالری ایران ،فقدان اهتمام جدی مسئوالن و
هیئت مدیرۀ سازمان به رایزني و توجیه مسئوالن اداری
همگي نشان از نبود همکاری سازمان با بخش خصوصي و
سایر سازمانها و ارگانهای دولتي نظیر سازمان جهاد
کشاورزی ،ادارۀ کار و امور اجتماعي ،بانکها و دانشگاهها به
شکل پایا ،پویا و سیستمي دارد.
1. Semi Structure Interview
3. Stakeholders
5. Triangulation
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پايينبودن توان مالي دانشآموختگان :با عنایت به
ضرورت سرمایهگذاری به منظور راهاندازی و تأسیس یک
بنگاه اقتصادی درآمدزا و اشتغالزا ،متأسفانه اغلب
دانشآموختگان عضو متقاضي راهاندازی یک کسبوکار به
دلیل نداشتن توان مالي نميتوانند سرمایة مالي اولیه را تهیه
کنند که این خود به عنوان یک معضل پیش روی این قشر
دیده ميشود و باعث ایجاد مشکالت و مسائلي شدهاست.

مسئوالن است هفتهای یکبار ميآید و فقط امضا ميکند و
تازه به او نزدیک  099هزار تومان بیشتر هم ميدهند).

پايينبودن روحية کارآفريني و دانش و تجربة

نبود تناسب بين توانايي ناظران و گسترة تحت

دانشآموختگان در زمينة طراحي ،راهاندازي و نگهداري

پوشش :نبود تناسب بین توانایي ناظر با حیطة تحت پوشش
(بر اساس وسعت زمین زراعي ،تعداد روستا و جمعیت) باعث
شدهاست که افراد نتوانند کار خود را درست انجام دهند.

و رشد يک کسبوکار :امروزه ،اهمیت و ضرورت مقولة
مهارتها و دانش کارآفریني برای راهاندازی یک کسبوکار و
ایجاد فرصت شغلي جدید بر کسي پوشیده نیست .این در
حالي است که دانشجویان ایراني به واسطة داشتن تصور
قالبي 3از شغل (یک کار دولتي) و نیز نداشتن مهارت و دانش
کارآفریني از قبیل شناسایي فرصت ،مدیریت مالي ،طراحي
برنامة کسبوکار ،ویژگيها و گونهبندی شرکتهای
تجاری )Ahmadpour dariani&) Moghimi: 1385و
نداشتن تمرین کار تیمي در زمان دانشجویي ،متأسفانه پس از
دانشآموختگي نميتوانند حتي در ذهن خود تصوری از یک
کسبوکار تجاری داشتهباشند تا چه رسد که در جریان
مدیریت یک فعالیت اقتصادی موفق باشند (دانشآموختگان ما

با کولهباری از اطالعات علمي وارد جامعه ميشوند که توانایي
بهرهمندی از آن را در جهان واقعیت ندارند .دانشگاه ما نیز
هنوز بر مبنای نظام آموزشي بانکي عمل ميکند).
انتظار نادرست دانشآموختگان از نظاممهندسي :یکي
از مشکالت عمده مربوط به خود دانشآموختگان است .آنها
انتظار دارند سازمان برایشان اشتغال رسمي و دولتي ایجاد
کند (تصور دانشجویان ما از شغل یک شغل دولتي و نشستن

پشت میز با یقة سفید است).
نداشتن هماهنگي و برنامة اشتغال و بهکارگيري
دانشآموختگان ناظر :یکي از مسائل پیش روی سازمان از
جنبة اشتغال نداشتن برنامه و هماهنگي بین سازمان
نظاممهندسي و سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابع آن است؛
به طوری که مراکز ترویج و خدمات نميتوانند از این نیروها
بهرۀ کافي ببرند و آنها را به کارهایي که در حیطة وظایفشان
نیست مشغول ميسازند (ما را به کارهای ماندۀ خود و نوشتن

برگ سهم کود کشاورزان ميگمارند :یک ناظر گندم).
2. Business Plan

سوگيري و تبعيض قائلشدن بين اعضا :از جمله مسائل
دیگر در زمینة بهکارگیری دانشآموختگان وجود مسائلي
چون تبعیض و سوگیری در حضور و غیاب افراد ناظر و
دستمزد (حق نظارت) است .این امر باعث دلسردی و
بيتفاوتي افراد شدهاست (فالني که از اقوام و آشنایان

نبود تجهيزات و تسهيالت :نبود وسیلة نقلیه و دیگر
عوامل تسهیالتي باعث مشکالت زیادی در نظارت و پایش
افراد شدهاست .این در حالي است که تعدادی از این ناظران
خانم هستند و این خود مشکل را بیشتر ميکند.
از آنچه گفته شد ميتوان نتیجه گرفت که سازمان در
جریان ماندگاری و پایداری خود با مسائل و مشکالتي جدی
روبهرو است .این مسائل ابعاد مختلفي را در بر ميگیرد :از
کمتوجهي مسئوالن دولتي و نداشتن درک درست آنها از
نقش سازمانهای غیر دولتي و مقوالت خصوصيسازی و
واگذاری گرفته تا نداشتن تجربه و دانش کافي
دانشآموختگان در زمینة کارآفریني و انتظارات نادرست و
نابجا از نظاممهندسي .در این راستا ،برای حل برخي
مشکالت مزبور بر اساس مصاحبهها و تحلیل پژوهشگر
ميتوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
 ساماندهي دانشآموختگان و برگزاری آموزشهای بدوخدمت و ضمن خدمت (در صورت ادامة همکاری) به آنها
6
در دو بعد موضوعي و کارآفریني و برنامة کسب و کار؛
 رایزني مسئوالن سازمان نظاممهندسي با مسئوالناجرایي ،پارلماني و قضایي به منظور بهرهمندی از اعتبارات،
امکانات ،تسهیالت و پتانسیلهای استان در راستای ایجاد
اشتغال و کارآفریني؛
 برقراری ارتباط و رایزني با نهادهای بینالمللي واهداگر -با درنظرگرفتن توجه جدی سازمانهای جهاني
نسبت به توسعة پایدار منابع طبیعي و نقش جنگلها در آن-
جهت بهرهمندی از اعتبارات و پتانسیل آنها با هدف ایجاد
اشتغال و اعمال طرحها و پروژههای منطقهای ،ملي و غیره؛
1.Stereotype
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 استفاده از تجربههای دیگر سازمانهای مشابه درعرصههای دیگر (نظاممهندسي ساختمان ،نظامپزشکي) در
راستای ایجاد اشتغال و کاریابي؛
 استفاده از تجربههای سازمانهای همکار کشورهایدیگر در راستای ایجاد اشتغال و کاریابي؛
 همکاری پژوهشي نظاممهندسي و دانشگاههای استانيبرای شناسایي کاربری مناطق 3و ارتباط بیشتر دانشآموختگان
آموختگان آینده با بخش اجرایي؛
 دعوت از مسئوالن و سیاستگذاران و مدیران بخشهایخصوصي استاني (رؤسای ادارات و بانکها ،مدیران شرکتها و
بنگاههای خصوصي ،نمایندگان مجلس و غیره) جهت
آشناکردن آنها با اهمیت ،ضرورت و کارکرد سازمان؛
 دعوت از کارشناسان استاني (ادارۀ تعاون ،ادارۀ کار،ادارۀ منابع طبیعي ،بانکهای عامل و جهاد کشاورزی و منابع
طبیعي و غیره) و کارآفرینان موفق جهت آشناکردن
دانشآموختگان و دانشجویان با روند ایجاد فرصت شغلي و
کارآفریني (تهیة طرح توجیهي و دریافت وام و غیره).
 تهیه و توزیع نشریات آموزشي در راستای آشنایيدانشآموختگان با روند ایجاد فرصت شغلي و کارآفریني
(تهیة طرح توجیهي ،دریافت وام و غیره).
 ترغیب دانشآموختگان به تشکیل شرکتهای تعاونيو سازمانهای غیر دولتي با هدف انجام فعالیتهای مربوط به
امور جنگل از قبیل:
الف) طراحي ،پیادهسازی ،مدیریت ،ارزیابي و نظارت بر
طرحهای جنگلداری و جنگلکاری و مدیریت منابع
جنگلي؛
ب) طراحي ،پیادهسازی ،مدیریت ،ارزیابي و نظارت بر
طرحهای مدیریت پارکهای جنگلي؛
ج) همکاری با ادارات و نیروهای مردمي در پیشگیری و
مدیریت مهار و اطفای آتش در مناطق جنگلي و مرتعي؛
د) طراحي ،پیادهسازی ،مدیریت ،ارزیابي و نظارت بر
طرحهای حفاظت از عرصة طرحهای جنگلکاری ،جنگلداری؛
ه) فعالیتهای مربوط به شناسایي ،مطالعه و مبارزه با
آفات و بیماریهای جنگلي؛
و) طراحي ،پیادهسازی ،مدیریت ،ارزیابي و نظارت بر
نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر یا نظارت بر اجرای
طرحها.
1. Land Use Planning
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 ایجاد فعالیتهای ترویجي آموزشي در عرصة منابعطبیعي برای جوامع روستایي ،عشایری و شهری از طریق
برگزاری کالسها ،کارگاههای آموزشي ،توزیع یا تولید
رسانههای آموزشي (پوستر ،نشریات ترویجي ،تولید برنامههای
رادیویي و تلویزیوني و غیره) از سوی مدیریت ترویج و دیگر
نهادهای ذیربط؛
 بهکارگیری دانشآموختگان در مدارس روستایي،عشایری و شهری برای توجیه اهمیت منابع طبیعي به
دانشآموزان با همکاری آموزش و پرورش؛
 همکاری با مؤسسات پژوهشي و ترویجي استان باهدف شناسایي نیازهای پژوهشي منطقه ،همکاری در
فعالیتهای پژوهشي و نیازسنجي آموزشي جامعة بهرهبردار؛
 آموزش فني به منظور تربیت کارشناس رسميدادگستری در حیطة موضوعي و کارشناس و مشاور فني با
هماهنگي با دادگستری؛
 کمک در طراحي ،پیادهسازی ،مدیریت ،ارزیابي ونظارت بر فعالیتهای اجرایي ادارۀ منابع طبیعي.
شایان ذکر است در زمینة بندهای ده ،یازده و دوازده
سازمان ميتواند با بستن قرارداد با ادارات دستاندرکار در
جهت امور مربوط به عنوان میانجي -در نقش آغازگر،
تسهیلگر و پویاگر -عمل نماید.
 بهرهمندی از دانشآموختگان ،دانشجویان و اعضایهیئت علمي جهت برگزاری گردهمایيهای ملي و منطقهای،
سمینارهای علمي و تخصصي مشترک بهویژه در هفتة منابع
طبیعي؛
 معرفي و آشناکردن دانشآموختگان با اهداف وبرنامههای سازمان نظاممهندسي از طریق رسانههای جمعي،
دعوت از دانشجویان و اعضای هیئت علمي به ادارات منابع
طبیعي ،برگزاری نشستها و سخنرانيها در مؤسسات
آموزش عالي و غیره؛
 ایجاد ارتباط با ادارات و مؤسسات به منظور شناسایي نیازکاری و شغلي آنها و معرفي فرصتهای شغلي به اعضا از طریق
بنگاه کاریابي فیزیکي ،مجازی (ارتباط الکترونیکي) و غیره؛
 زمینههای ایجاد شبکة ارتباطي بین سازمانهای نظاممهندسي میان استانها و ستاد کشور در جهت تعامل و
اطالعیابي و اطالعرساني و نیز زمینهیابي اشتغال فرا استاني
و فراملي برای تبادل تجربهها و آشنایي با فرصتهای شغلي
و تعامل با ستاد؛
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 اهتمام دولت در پیادهسازی درست و بجای سیاستخصوصيسازی ،واگذاری و تمرکززدایي؛
 حمایت اعتباری و قانوني دولت از نظاممهندسي برایاستقرار ،پایداری و ماندگاری سازمان مربوطه؛ بازنگری در
واحدهای آموزشي به منظور کاربردیکردن دانش و مهارت
دانشجویان برای آمادگي در بازار کار آینده (گنجاندن
واحدی به نام واحد کارآفریني ،توجه جدی به کارآموزی و
غیره) به عنوان یک سازوکار راهبردی بلندمدت؛
 آموزشهای کارآفریني در دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي در راستای تربیت دانشآموختگان توانمند
مبتني بر نیاز بازار و نیز آموزشهای کار تیمي به عنوان یک
سازوکار راهبردی بلندمدت؛
 -ایجاد کمیتة همکاری بین سازمان و مؤسسات آموزش

عالي با اهداف بازنگری در مواد درسي ،بهرهمندی از تجارب
متقابل ،بهبود برگزاری کمي و کیفي درس کارآموزی،
بهکارگیری دانشجویان در عرصة اجرایي سازمان؛
 تکمیل نیروی انساني مورد نیاز سازمان و ادارات و مراکزمتبوع از طریق شرکتهای تعاوني دانشآموختگان به عنوان
نیروی فعال در خود سازمان و نه به عنوان ناظر و نیروی
حاشیهای؛ منظور این است که با عنایت به کمبود نیروی انساني
کارشناس در ادارات و نداشتن اختیار قانوني استخدام نیروی
جدید ،ادارات ميتوانند از طریق ساماندهي افراد دانشآموخته
در قالب شرکتهای تعاوني اقدام به استفاده از آنها در
بخشهای مورد نیاز اداری خود (به عنوان کارشناس) کنند تا از
این طریق هم نیاز ادارات به کارشناس تأمین شود و هم
دانشآموختگان بتوانند سودمند و کارا باشند.

شکل  .1نمودار شماتیکی سازوکارهاي اشتغال دانش آموختگان رشتة جنگلداري از طريق سازمان نظاممهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
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