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 چکيده
 

جنگلداري و سازوکارهاي به ةرشت آموختگاندانش اشتغال يهاشناسايی چالش پژوهش اين از هدف

 هايسياست به توجه با. است مهندسی کشاورزي و منابع طبيعیاز طريق سازمان نظام هاآن يکارگمار

 و سو يک از دولت يیتمرکززدا و يواگذار سازي،خصوصی راستاي در ايران آن متعاقب و جهانی کالن

 الزم ديگر، سوي از هاآن بيکاري معضلبخش کشاورزي و منابع طبيعی و  گانآموختدانش روزافزون رشد

 اين اطالعات. است یفيک پژوهش غالب ميپارادا. شود هبهره گرفت راستا اين در سازمان اين از که است

آماري آن شامل کارشناسان،  ةو جامع هآمد دست به ساختمندنيمه ةمصاحب تکنيک طريق از پژوهش

 به .استکشاورزي دانشگاه لرستان بوده ةدانشکد علمی تئهي اعضاي و مهندسینظام ياعضا و والنئمس

 ينگرچندجانبه طريق از و شدبهره گرفته یبرف گلولههدفمند و  يريگاز نمونه ،يريگنمونهمنظور 

 در سازمان اين که داد نشاننتايج . قرار گرفت دييأت مورد هاداده یصحت و درست متفاوت يها جامعه

همکاري بين  نبود ،مهندسیمتصديان نظام بودنوليتیئمسچند چون لیئخود با مسا ةوظيف انجام راستاي

مهندسی و آموختگان از نظامحد دانش از انتظار بيش ،آموختگانمالی دانش توانبودن پايين ،ها بخش

 توسعة چون پيشنهادهايی توانمی آموختگاناشتغال دانش ةدر زمين. مواردي از اين قبيل مواجه است

و  آموختگاندانش يهاي آموزشی کارآفرينی برابرگزاري دوره ،هاهاي کارآفرينی در دانشگاهآموزش

منظور  بههاي آموزشی بازنگري در واحد ،هاهمکاري بين سازمان و دانشگاه ةايجاد کميت ان،يمتقاض

جلوگيري از  ،سازيدرست سياست خصوصی اعمال زمينةاهتمام دولت در  ،کردن دانشکاربردي

از  گيريبهره ،مهندسیدولت از نظام ةجانبهمهحمايت  ،مهندسیزدگی در انتخابات و مديريت نظام سياست

 هايفعاليت ةعرص در آموختگاندانش کارگيري هب اهداگر، و المللینهادهاي بين ةتوان مالی و تجرب

 آفرينینقش ماندگاري و پايداري راستاي در استانی والنئمس با تعامل ،پژوهشی -ترويجی -آموزشی

 توجه به و ها تجربهو ستاد با هدف تبادل  مختلف هاي ن استا هايسازمان بين ارتباط و همکاري ،سازمان

 .کرد ارائه را نياز بازار کار و نيز موارد ديگر

 منابع و يکشاورز یمهندس نظام سازمان جنگلداري، رشتة آموختگان دانش اشتغال، :يديکل يها هواژ
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 مقدمه
دانش اشتغال مسئلة ایران ةجامع بارز مسائلیکي از  ،امروزه

 ت،یجمع يجوان مسائلي از جمله با ما کشور. است آموختگان
 ژهیوبه -یکاریب یباال درصد الت،یسطح تحص شیافزا

سطح مشارکت  شیافزا ها،دانشگاه آموختگاندانش یکاریب
 میزاناشتغال و  جادیکاهش ا. استو فقر مواجه  ياجتماع

 ،هادانشگاه آموختگاندانش و جوانان یبرا ژهیوبه ،یکاریب
 است کشور مسئوالنمهم مردم و  یهااز دغدغه يکی
(Tahmasebi and Labafi: 2004 .)دانشاین زمینه،  در

 به لهئمس این از تنها نهکشاورزی و منابع طبیعي  آموختگان
با توجه  رایز ؛ندمواجه جدییک چالش  بابلکه  ،نیستنددور 

 در تواننديم کردهلیمتخصص و تحص یروهایکه ن يبه نقش
 زین و باشندداشته کشور يفرهنگ و ياجتماع ،یاقتصاد روند

 يآموزش یهانهیهز صرف الیر اردهایلیم کهنیا به توجه با
در مشاغل مرتبط  روهاین اینچنانچه نتوان از  شود،يم آنان
 نیا هم سو کی از کرد، استفاده شان يلیتحص رشتةبا 
 بروز و ظهور موجبات گرید سویاز  و رود ميهدر  به ها نهیهز

و  یاقتصاد یساختارها توانديم که شوديم فراهم یکاریب
 Ministry of Labor andدکن تزلزلمجامعه را  ياجتماع

Social Affairs: 2005) ). 
امور به مردم و فاصله یکه واگذار يطیدر شرا طرفي، از

 ضرورت کی عنوان به یگریتصد امور از دولت گرفتن
 قرار دولت کار دستور در یگرید زمان هر از شیب ریناپذانکار

 منابع و یکشاورز يمهندسنظام سازمان از ،است گرفته
 بخش يتخصص يصنف تشکل نیتربزرگ عنوان هب يعیطب

 و شود قدمشیپ امر نیا تحقق یبرا روديم انتظار یکشاورز
 در مهم امر نیا یاجرا یبرا را نهیالزم زم یزیربرنامه با

 این در(. Sokhansanj: 2010) آورد فراهم یکشاورز بخش
 و زدایيتمرکز سازی،خصوصي راهبردهای به توجه با راستا،

نهادها و  ةتوسع یاایجاد  آموختگاندانش بیکاری مشکل نیز
 .استمناسب و سودمند  اصناف و غیردولتي هایتشکل
 یهاتیفعال گسترش یبرا یانهیزم ختنسافراهم ،نیبنابرا 
به  دنیبخشسرعت موجب آموختگاندانش يصنف نظام
 منابع و یکشاورز آموختگاندانش یزااشتغال یها تیفعال
 (. Aghasizadeh: 1980) شدخواهد يعیطب

و  گذاریتغییرات نهادی دولت در سرمایه ،نیهمچن 
 مختلفيگزیدارهای  است ممکن کشاورزی عرضة
در ابعاد پرداخت هزینه و  بتواند که طوری به ،باشد داشته

 یا بخش خصوصي ایفای نقش کند خدمات دولت ةعرض
(Riverra and Carrey: ? .) 

 به مربوط امور و جنگلي منابع زیربخش ن،یب نیا در 
نقش بنیادین آن در  ةواسط به جنگل مهندسي و جنگلداری

 از محیطيحفظ و احیای آب و خاک، کاهش معضالت زیست
 اهمیت جانوران، هایزیستگاه و هواوآب آلودگي جمله

 چون اجتماعي مسائل ،مربوط صنایع و چوب اقتصادی
 ،سو یک از طبیعت به بازگشت و صوتي آلودگي و هاتفرجگاه

 منابع گونه این با باغي و زراعي هایو تقابل منافع آني زمین
 .نیاز دارد به توجه و اهتمام اضطراری بیشتری ،دیگر سوی از

 موضوعي و ماهوی هایویژگي به عنایت با نه،یزم این در
 سازمان ،یاز آن جمله جنگلدار ،طبیعي منابع هایرشته
 ایگونه به را خود هایفعالیت تواندمي مهندسينظام

 در بتوانند طبیعي منابع آموختگاندانش که کند هدفمند
 دولتي، ادارات و مؤسسات ،تجارتمختلفي چون  هایحیطه

 مشاوران چون اشتغاليخود امور در نیز و آموزشي مؤسسات
 Alumnکنند فعالیت خصوصي برداریبهره و جنگلداری

Employment Survey of the Rubenstein) School 

Alumni: 2007) .به  توانمي پایدار اشتغال ایجاد زمینة در
 کردهمجوار اشاره  ایشبکه مراکز ایجاد تجربة

Neighborhood) Networks: 2002.) 
منابع طبیعي جنگلي به  ةتوجه دولت به عرص ةسابق

 اما گرددميبازبه اواخر دوران قاجار  اگرچه شکل تشکیالتي
 در شمسي 3600 سال در جنگلباني ادارۀ نخستین

 ها،جنگل از بردارینقشه منظور به کشور شمال های جنگل
 هایجنگل تشخیصخصوصي از دولتي و  هایجنگل تفکیک

 شد اندازیراه زاربوته و مخروبه هایجنگل از صنعتي و بکر
(Javanshir: 1998 .) 

 با 3196 سال از جنگل متخصص يانسان یروین به ازین
 ؛شد آغازفالحت  ۀادار در يخارج کارشناس دو استخدام

 جنگل رشتةدر  لیتحص برایبه خارج  روهایبا اعزام ن سپس
 ةجنگل در رشت يو با گنجاندن مواد درس افتی ادامه

 منابع دانشکدۀمستقل جنگل در  ةرشت جادیو ا یکشاورز
 گرگان مرتع و جنگل يعال آموزشگاه و تهران يعیطب

 (. Ibid) شد یریگیپ
 رانیا یهاجنگل مساحت کهنیا به توجه با بنابراین،

 از کتاره 0999 هر یازا به ،است هکتار ونیلیم 0/36
 مهندس کی -نوع درختان تیاز نظر اهم -شمال یها جنگل
 کی غرب یهاجنگل از هکتار 39999 هر یازا به ،جنگل



 145        ...جنگلداري رشته آموختگان دانش اشتغال يسازوکارها و ها چالش: همکاران و ييغالمرضا

 مهندسکمک 0هر مهندس جنگل  یبه ازا ،جنگل مهندس
 است الزم يفن جنگلبان ای ماهر کارگر 60جنگل و 

( Ebrahimi Kani: 1982 .) 
 این در دولت گریتصدی سده یک از پس زین اکنون

و مراتع و آبخیزداری کشور با هدف  هاسازمان جنگل عرصه
 و هابرداری از جنگلحفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره

اراضي  و های طبیعياراضي جنگلي و بیشهو  مراتع
های حمایت و اصالح خاک و حفظ و ،ساحلي ةمستحدث

 org Forest, Rangeland: 2009) استکشور متصدی آن 

& Watershed).  
اشاره یراهبردها و هااستیس به توجه با زمینه، این در

یکي از نمودهای  ریناپذانیپا يعیطب منابع گاهیجا زین و شده
 ایران يعیطب منابع و کشاورزی بخش در سازیخصوصي

. استکشاورزی و منابع طبیعي  مهندسينظام از گیریبهره
 به اهداف اساس بر طبیعي منابع و کشاورزی مهندسينظام

 بخش آموزشي و پژوهشي اجرایي، هایبرنامه یواگذار دنبال
 این در عضو آموختگاندانش به طبیعي منابع و کشاورزی

 ترغیب طریق از تواندمي نهاد این. است ساختمردم نهاد
 خدمات تعاوني هایشرکت ایجاد به آموختگاندانش

 بیشتر مندیباعث بهره تعاوني هایشرکت دیگر ای ای مشاوره
و  کاهش را و بیکاری مالي هایفشار و شود جوان نیروی از

 Lashkarara and) را افزایش دهد خدمات کیفیت

Hoseini: 2005)از جامعه برداشتتواند  مي همچنین  ؛ 
 . کند اصالح را دولتي و خصوصي اشتغال

 يسازمان يعیطب منابع و یکشاورز يمهندسنظام سازمان
 ،ينظام آموزش عال)سو در مقابل دولت  کیاست که از 

در قبال مردم  گرید یسو از و( رهیغو  یوزارت جهاد کشاورز
 و مسئول( رهیو غ یکشاورز النیالتحصفارغ برداران،بهره)

 زمینةکشور در  یزیربرنامه نظام يناهماهنگ. ستپاسخگو
( يفیو هم از نظر ک يهم از نظر کم) يانسان یروهاین پرورش

جوان و  میعظ یرویاز ن نهیبه نکردن استفادهمنجر به 
؛ (Bakhshi & Shahidi: 1996) استمتخصص کشور شده

 با يعیو منابع طب یکشاورز يمهندسنظام سازمان نیهمچن
 يصنف ینهادها ورود یبرا يقانون یهارساختیز دنآورفراهم
 وزارت مختلف یهابا بخش یهمکار ةنیزم آموختگاندانش
 یيربنایز مقررات و قواعد نیتدو و یکشاورز جهاد

 بالقوه یهایيتوانا نمودن بالفعل یبرا یدواریام، (يرساختیز)
که اشتغال  یياجرا یهانهیزمجمله  از. استداده شیافزا را

 به توان مي دنموخواهد عیتسر را یکشاورز النیالتحصفارغ
 :کرد اشاره زیر موارد
 و هامعاونت انیم یهمکار یهانامهتفاهم یامضا -
نظام سازمان با یکشاورز جهاد وزارت يتخصص یها بخش

 و جیترو معاونت با جمله از که هانامهتفاهم نیا. يمهندس
 ،یزداریو آبخ مراتع -هاجنگل سازمان ،یبرداربهره نظام

 یواگذار یراستا در استشده منعقد رهیغمعاونت امور دام و 
در  یگريتول و یسازکوچک زین و هاتشکل به دولت امور

  ؛استساختار دولت 
 آموختگاندانش ای مشاورهخدمات  یهاطرح بیتصو -

 ؛يعیطب منابع و یکشاورز
 یياجرا و يمهندس خدمات یهاطرح بیتصو -

 ؛يعیطب منابع و یکشاورز آموختگاندانش( یمانکاریپ)
 ؛آموختگاندانش اشتغال یدیتول یهاطرح يابینهیزم -
 خدمات یبندو رتبه تیاحراز صالح ةنامنییآ نیتدو -

 و یکشاورز طةیحدر  يو حقوق يقیاشخاص حق ای مشاوره
 ؛يعیطب منابع
و  تیصالح صیتشخ ةنام نیآی نیو تدو بیتصو -
 یياجرا خدمات يحقوق اشخاص و يقیحق شخص یبند رتبه

 و يعیطب منابع ،یکشاورز( یمانکاریپ) يمهندس -يفن
  .مرتبط یها رشته

 ختنسامستلزم فراهم هانامهتفاهم نیا اجرای
 Agriculture & Naturalاست الزم یسازوکارها

Resources Engineering) Organization: 2002.) 
 منابع و کشاورزی مهندسيرسالت سازمان نظام ،نیبنابرا

 اجتماعي، هایسرمایه هایجنبه از توانمي را طبیعي
 مورد نیز شناختيفرهنگي و حتي روان ةتوسع اقتصادی،

 ترغیب با تواندمي نهاد این که طوری هب ؛داد قرار توجه
 روحیه افزایش به گروهي کار و مشارکت به آموختگاندانش

 هایتعاوني توسعةدر نتیجه  و جمعي کارآفریني فرهنگ و
 Sharifzadeh  کند کمکجامعه بسیار  در آموختگاندانش

et al: 2009) ). 
سازماني  مهندسي کشاورزی و منابع طبیعيسازمان نظام

است دولتي با استقالل مالي و شخصیت حقوقي مستقل غیر
که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این 

 ،سطح دانش یو به دنبال ارتقا استشدهقانون تشکیل 
ای و نیز افزایش کمي و کیفي محصوالت اخالق حرفه یارتقا

آموختگان بخش با استفاده از توان علمي دانش کشاورزی
 کشور در های موجودو پتانسیل -يعیطب منابع و -کشاورزی
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ای اعضا و اجرای وظایف فني و حرفه حسن نظارت بر  .است
صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور نیز از جمله 

این تشکل غیر دولتي قرار داده  ۀعهدوظایفي است که بر 
مهندسي کشاورزی و منابع سازمان نظام بنابراین ؛استشده

دولتي و مستقل است و با غیر طبیعي یک سازمان تخصصي،
هدف سازماندهي فعالیت مهندسان کشاورزی و منابع 

وری در بخش طبیعي و به منظور ارتقای مدیریت و بهره
 .(Homaee: 2007)است شدهسیس أت کشاورزی

که دولت و بخش برای سازمان  هایيسیاست اساس بر
 است،مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي منظور نمودهنظام
 موضوع با مرتبط اهداف از برخي سازمان این برای توانمي

 :نمود بیان را پژوهش
تالش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگي و همکاری  .3

های دستگاه ن در امور کشاورزی باچه بیشتر بین شاغالهر
 ؛دولتياجرایي دولتي و غیر

  ؛های صنفي و تولیدی بخشحمایت از تشکل .6
ن اتالش در جهت ساماندهي امر اشتغال مهندس .1

  ؛کشاورزی و منابع طبیعي

ن کشاورزی و احفظ و حمایت از حقوق صنفي مهندس .0
  ؛منابع طبیعي در برابر اشخاص حقیقي و حقوقي

ای اعضای فني و حرفهنظارت بر حسن اجرای وظایف  .0
  ؛سازمان

حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقي و حقوقي که  .2
منابع  ون کشاورزی اای مهندسبه نحوی از خدمات حرفه

 Agriculture &) Naturalشوندمند ميطبیعي بهره

Resources Engineering Organization: 2008 .) 
کشاورزی و منابع طبیعي  مهندسيسازمان نظام ةسابق

همچون سازمان  ،کشور اصناف دیگر هاینسبت به سازمان
 زیاد ساختمان، مهندسينظام سازمان و کشور پزشکينظام

 و طبیعي منابع اهمیت به توجه با سازمان این .نیست
 زیادی هایفعالیت به سرعت به توانسته کشور در کشاورزی

مهندسي فعالیت سازمان نظام ۀدوراولین . کند اقدام
دهیگردآغاز  3133در سال  کشورکشاورزی و منابع طبیعي 

 (.Ibid) است
ترین  ترین و جامعاین سازمان بزرگ ،حاضر حال در

 کشورتشکل تخصصي در بخش کشاورزی و منابع طبیعي 
 00 که از این تعداد دارد هزار نفر عضو 390 است و تعداد

نفر  790هزار و  7نفر دارای مدرک کارشناسي،  003 هزار و

  .دکترا هستند دارای مدرک کارشناسي ارشد و مابقي

(Movahedian Attar: 2009). 
 باایفای نقش خود تا کنون  وروند تشکیل  در سازمان

به  توانمي زمینه این در. استبوده مواجه مشکالتي و مسائل
 :دکربرخي از موارد مرتبط با موضوع به شرح زیر اشاره 

آموختگان کشاورزی، منابع باالی بیکاری دانش درصد -
 ؛طبیعي و محیط زیست

تناسب کمي، کیفي و توزیع نامناسب دانش فقدان -
 ؛آموختگان با نیازهای بخش

هماهنگي در نظام آموزش، پژوهش و نا ي وینارسا -
 ؛ترویج کشاورزی

های تشکل ۀزنجیرو ناهماهنگي در  نداشتن انسجام -
 ؛صنفي و تولیدی بخش

ي شرایط انگیزشي الزم برای جذب ینارسا -
نداشتن  و( سودآوری و امنیت)گذاری در بخش  سرمایه

 ؛هاتعادل بین سایر بخش
آموختگان فرهنگ کار در تولیدکنندگان و دانشي ینارسا -

 ؛بخش کشاورزی
الزم برای حضور کارشناسان در  ۀفقدان انگیز -
های تولیدی بخش و گرایش به فعالیت در سایر  عرصه
 ؛های اقتصادی بخش
 ؛ي فرهنگ کارآفریني و خالقیت در بخشینارسا -
مناسب در ها و نداشتن جایگاه تشکل نداشتن انسجام -

 (.Ibid)گذاری بخش ریزی و سیاستنظام برنامه
 درجهاني و ملي  هایبا توجه به سیاست ،زمینه این در
 اشتغال مسئلة زدایيتمرکز و یواگذار سازی،خصوصي امر

 جایگاه و سو یک از طبیعي منابع بخش آموختگاندانش
 دیگر سوی از امر این در مهندسينظام سازمان ایجادی

 شناسایي کلي هدف با حاضر پژوهش. شود مطرح مي
جنگلداری از  ةرشت آموختگاندانش اشتغال سازوکارهای

 ارائه مهندسي کشاورزی و منابع طبیعيطریق سازمان نظام
 اهدافالزم است  هدف این به دستیابي برای که استهشد

 :شوند محققخرد زیر 

 مهندسينظام سازمان رسالت و اهداف شناخت -
 کشاورزی و منابع طبیعي؛ 

 منابع و کشاورزی مهندسينظام یرو فرا یهاچالش -
 جنگلداری؛ ةرشت آموختگاندانش اشتغال راستای در طبیعي
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1. Semi Structure Interview     2. Key Informant 

3. Stakeholders      4. Purposeful and Snowball sampling 

5. Triangulation 

بیشتر و  مندیبهره برایپیشنهادی  راهکارهای ارائة -
 راستای در طبیعي منابع و کشاورزی مهندسينظام از کاراتر

 .جنگلداری آموختگاندانش کارگماریبه

 

 هامواد و روش
گیری پژوهش از نوع  حاضر از لحاظ جهت پژوهش
با توجه  ،هدف جنبةاز . آید های کاربردی به شمار مي پژوهش

 هاسازوکار از ای مجموعهبه دنبال شناسایي و یافتن  کهنبه ای
از نوع اکتشافي  يپژوهش ایم، بنابراین بوده ها و نیز چالش

در این . استپارادایم کیفي بوده پارادایم غالب پژوهش .است

ها از مطالعه و بررسي اسناد و  پژوهش، برای گردآوری داده
در ادامه  وهای اینترنتي بهره گرفته شده  مدارک و نیز کاوش

نیمه شیوۀاطالعات از تکنیک مصاحبه به  گردآوری برای
 ةجامع. استفاده شده است 6کلیدی خبرۀبا افراد  3ساختمند

دانش) يمهندسنظام یآماری پژوهش شامل اعضا
و  مهندسينظام سازمان در کلیدی فعال، افراد (آموختگان

که به نوعي به  است طبیعي منابع کل ادارۀکارشناسان 
 ۀشیو. نقش دارند سازمان نیدر ا 1اندرکارعنوان دست

 طوری به است؛ 0برفيگلوله و هدفمند صورت به گیری نمونه
فرد یا افراد مرتبط دیگری را معرفي  دهونشمصاحبه فرد که
 بندیدسته ها،گزاره نگاشت صورت به آماری نتایج. دکر مي

برای تعیین . انجام گرفت مفاهیم استخراج سپس و طبقات
حاصل  0نگریچندجانبه روش از هاافتهی کیمیزان اعتبار تکن

 بهره( مختلف هایبخش شوندگانمصاحبه)از منابع پژوهش 
طبق  ،موضوعات بر دیتأک یبرا ،مقاله نیا در. شد گرفته

 شوندگانمصاحبه یهانظر يبرخ ،يفیک یهاسنت پژوهش
 .استشده آورده میمستق طور هب

 

 يريگجهينت و هاافتهي
 هب مدارک و مستندات یمحتوا لیتحل و هامصاحبه از آنچه از

 بهکه متأسفانه سازمان مزبور  شودچنین برداشت مي آمد دست
توجه  زیربخش این آموختگاندانشمنابع طبیعي و  ةزمین

در امور زراعي فعالیت داشته  هعمدطور  به ونداشته  يچندان
طرح پیشرفت  بهکه بیشترین فعالیت سازمان  طوری هب ؛است

 مربوط فیزیکي گندم و پس از آن مواردی در امور باغ و دام
 : دید توانيآن م ةیاول فیتعر در يحت را يتوجهکم نیا. دوش مي

 مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي ایرانسازمان نظام
دولتي با استقالل مالي و شخصیت حقوقي  سازماني غیر

 یارتقا ،سطح دانش یارتقا آن اهدافکه  است مستقل

محصوالت ای و نیز افزایش کمي و کیفي اخالق حرفه

آموختگان بخش و با استفاده از توان علمي دانش کشاورزي

و نظارت بر حسن اجرای  است کشور در های موجودپتانسیل
این  ۀعهدوظایفي است که بر ای اعضا وظایف فني و حرفه

با توجه به نقص  حال. استدولتي قرار داده شدهتشکل غیر
 از حاصل جینتا از یریگبهره با توانيم شده اشاره عمدۀ

 :کرداشاره  زیر مشکالت و مسائلبه  هامصاحبه

یکي  :مهندسيصديان نظامتوليتي بودن مئمسچند

به اعضای این سازمان این است که  مربوط ۀعمداز مشکالت 
 در اغلب مهندسينظام در فعال گیرانتصمیم و رهیمد ئتیه

و در نتیجه  هستند مسئولدیگر مشغول و حتي  هایبخش
 به. نیست هاآن اصلي مسئولیت سمت ایشان در سازمان

 مسائل برایرا  کافي انرژی و زمان این افراد ،دلیل همین
 که افرادی اغلب) کنندنمي صرف سازمان اهداف به مربوط

 مسئولیتو نامزد  کنندمي شرکت سازمان انتخابات در
به  اجتماعي وجهةبرای دستیابي به اعتبار و  تنها شوند مي

 یکار استیس مسئله نیبه ا(. کنندمي نگاه مسئولیتاین 
 دیبا زین را نیبمایف یهاتنش و ادارات و سازمان مسئوالن

 .افزود
 

 نبود :بخشيو پايدار بين سيستميهمکاري فقدان  

 دربارۀدولتي  ادارات مسئوالندرک و اشراف برخي  آگاهي،
 مسئوالنناآشنایي  دولتي، غیر هایسازمان اهمیت و نقش
 ایشان نداشتن تمایل سازی،خصوصي و تمرکززدایي به یادار
و تفویض  گماردن واسطةبه  –قدرت و اقتدار دادندستاز به

 نبود ،سازمان به خویش اختیار حوزۀبخشي از امور در 
 بخشيبین همکاری هایمکانیزم نبود نیز و همکاری روحیة

 و مسئوالنجدی  اهتمام فقدانایران،  ساالریدیوان نظام در
 یرااد مسئوالنبه رایزني و توجیه  سازمان مدیرۀ هیئت
 و يخصوص بخش با سازمان همکاری نبودنشان از  همگي

دولتي نظیر سازمان جهاد  هایارگان و هاسازمان سایر
به  ها دانشگاهو  هابانک اجتماعي، امور و کار ادارۀکشاورزی، 

 . شکل پایا، پویا و سیستمي دارد
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1 . Stereotype      2. Business Plan 

 به عنایت با: آموختگانمالي دانش توانبودن پايين

 یک تأسیس و اندازیراهمنظور  به گذاریسرمایه ضرورت
 بلغامتأسفانه  زا،اشتغال و درآمدزا اقتصادی بنگاه
به  وکارکسب یک اندازیراه متقاضي عضو آموختگان دانش
اولیه را تهیه  مالي سرمایة توانندنمي مالي توان نداشتندلیل 
 قشر این روی پیش معضل یک عنوان به خود این که کنند

 .استشده مسائليو باعث ایجاد مشکالت و  شوديم دهید

 ةکارآفريني و دانش و تجرب ةروحي بودنپايين

 نگهداري و اندازيراه ،يطراح ةزمين در آموختگان دانش

 ةاهمیت و ضرورت مقول ،امروزه :وکارکسب يک رشد و

 و وکارکسب یک اندازیراه برایو دانش کارآفریني  ها مهارت
 در این. نیست پوشیده کسي بر جدید شغلي فرصت ایجاد
داشتن تصور  ةواسط به ایراني دانشجویان که ستا حالي
 دانش و مهارت نداشتن نیز و (دولتي کاریک ) از شغل 3قالبي

 طراحي مالي، مدیریت فرصت، شناسایي قبیل از کارآفریني
 هایشرکت یبندگونه و هايژگیو وکار،کسب ةبرنام

و ( Ahmadpour dariani&) Moghimi: 1385تجاری
 از پس متأسفانه دانشجویي، زمان در تیمي کار تمرین نداشتن

 یک از تصوری خود ذهن در حتي توانندنمي آموختگيدانش
 جریان در که رسد چه تا باشندداشته تجاری وکارکسب

ما  آموختگاندانش) موفق باشند اقتصادی فعالیت یک مدیریت
 توانایي کهشوند  جامعه مي وارداطالعات علمي  از یبارکولهبا 

 نیز ما دانشگاه. ندارند واقعیت جهان در را آن از مندیبهره
  .(کندمي عمل بانکي آموزشي نظام مبنای بر هنوز

 یکي: مهندسيآموختگان از نظامدانش نادرستانتظار 

 هاآن. است آموختگاندانش خود به مربوط عمده مشکالت از
ایجاد رسمي و دولتي  اشتغال شانبرای سازمان دارند انتظار

نشستن  و دولتي شغل یک شغل ازما  دانشجویان تصور) کند
 (.است سفید یقة با میز پشت

 يريگکار هاشتغال و ب ةبرنام و يهماهنگ نداشتن

 از سازمان یرو شیپ مسائلاز  يکی: ناظر آموختگان دانش

سازمان  نیب ينداشتن برنامه و هماهنگ اشتغال ةجنب
 ؛است آن و ادارات تابع یو سازمان جهاد کشاورز يمهندس نظام

 روهاین نیاز ا توانندينم خدمات و جیترو مراکز که یطور به
 شانفیوظا ةطیح در که یيکارها به را هاو آن ببرند يکاف بهرۀ

خود و نوشتن  ۀماند یکارها به راما ) سازند يم مشغول ستین
 .(گندم ناظر کی: گمارنديبرگ سهم کود کشاورزان م

 مسائلاز جمله  :اعضا نيب شدن قائل ضيتبع و يريسوگ

 يمسائلوجود  آموختگاندانش یریگکار هب ةنیزم در گرید
 و ناظر افراد ابیغ و حضور در یریسوگ و ضیتبع چون

 و یدلسرد باعث امر نیا. است( نظارتحق ) دستمزد
 انیکه از اقوام و آشنا يفالن) است شدهافراد  يتفاوت يب

و  کنديم امضا فقط و آیديم کباری یاههفت است مسئوالن
 .(دهند مي هم شتریب تومانهزار  099 کیتازه به او نزد

 تحت گسترةناظران و  ييتوانا نيب تناسب نبود

 پوشش تحت طةیحناظر با  یيتوانا نینبود تناسب ب: پوشش

 باعث( تیجمع و روستا تعداد ،يزراع نیزم وسعت اساسبر )
 .دهند انجام درست را خود کار نتوانند افراد که استشده

 گریو د هینقل ةلیوس نبود: التيتسه و زاتيتجه نبود

 شیدر نظارت و پا یادیباعث مشکالت ز يالتیعوامل تسه
ناظران  نیا از یتعداداست که  يدر حال نیا. استافراد شده

 .کنديم شتریب را مشکل خودو این  هستندخانم 

نتیجه گرفت که سازمان در  توانمي شد گفته آنچه از
جدی  يمشکالت و مسائل باجریان ماندگاری و پایداری خود 

 از :گیرد را در بر مي مختلفي ابعاد مسائلاین . است رو روبه
 از ها آندرست  درک نداشتن و دولتي مسئوالن توجهيکم

 و سازیخصوصي مقوالت و دولتي غیر هایسازمان نقش
نداشتن تجربه و دانش کافي  گرفته تا یواگذار
کارآفریني و انتظارات نادرست و  ةزمین در آموختگان دانش

 برخي حل برای ،راستا این در. مهندسينابجا از نظام
 پژوهشگر تحلیل و هامصاحبه اساس بر مزبور مشکالت

 :کرد ارائه را زیر پیشنهادهای توان مي
 بدو هایآموزش برگزاری و آموختگاندانش ساماندهي -

 هابه آن( همکاری ةادام صورتدر ) خدمت ضمن و خدمت
 6؛کسب و کار ةبرنام و کارآفریني و موضوعي بعد دو در

 مسئوالنبا  مهندسينظام سازمان مسئوالن رایزني -
 اعتبارات، از مندیبهرهمنظور  به قضایي و پارلماني اجرایي،
 ایجاد راستای در استان هایپتانسیل و تسهیالت امکانات،
 کارآفریني؛ و اشتغال

 و الملليبین نهادهای با رایزني و ارتباط یربرقرا -
 جهاني هایسازمان جدی توجه درنظرگرفتن با -اهداگر
 -آن در هاو نقش جنگل يعیپایدار منابع طب ةتوسع به نسبت
با هدف ایجاد  هاآن پتانسیل واز اعتبارات  مندیبهره جهت

 ره؛یملي و غ ،ایمنطقه هایپروژه و هاطرح اعمالاشتغال و 



 143        ...جنگلداري رشته آموختگان دانش اشتغال يسازوکارها و ها چالش: همکاران و ييغالمرضا

 در مشابه هایسازمان دیگر های تجربهاز  استفاده -
 در( پزشکينظام ساختمان، مهندسينظام) دیگر هایعرصه

  کاریابي؛ و اشتغال ایجاد راستای
 کشورهای همکار هایسازمان های هربتج از استفاده -
 کاریابي؛ و اشتغال ایجاد راستای در دیگر

 يهای استانمهندسي و دانشگاههمکاری پژوهشي نظام -
 آموختگانو ارتباط بیشتر دانش 3برای شناسایي کاربری مناطق

  اجرایي؛ بخش با آینده آموختگان
 یهابخش رانیمد و گذاران سیاست و مسئوالندعوت از  -

 و هاشرکت رانیمد ها،بانک و ادارات رؤسای) ياستان يخصوص
جهت ( غیره و مجلس نمایندگان ،يخصوص یهابنگاه
   سازمان؛ کارکرد و ضرورت اهمیت، با هاآن کردنآشنا

 کار، ادارۀ ،تعاون ۀرااد) ياستان کارشناساندعوت از  -
 منابع و کشاورزی جهاد و عامل یهاطبیعي، بانک منابع ادارۀ

 کردنآشناموفق جهت  نانیو کارآفر( رهیغ و طبیعي
دانشجویان با روند ایجاد فرصت شغلي و  و آموختگان دانش

  .(رهیغ و وام دریافت و توجیهي طرح تهیة) آفرینيکار
 آشنایي راستای در آموزشي نشریات توزیع و تهیه -
 کارآفریني و شغلي فرصت ایجاد روند با آموختگاندانش

 (.غیره و وام دریافت ،توجیهي طرح تهیة)
 تعاوني هایشرکت تشکیل به آموختگاندانش ترغیب -

 به مربوط هایفعالیت انجام هدف با دولتي غیر هایسازمان و
  :قبیل از جنگل امور

 بر نظارت و ارزیابي ،مدیریت سازی،پیاده طراحي،( الف
های جنگلداری و جنگلکاری و مدیریت منابع طرح

  ؛جنگلي
 بر نظارت و ارزیابي ،مدیریت سازی،طراحي، پیاده (ب
  ؛های جنگليهای مدیریت پارکطرح

پیشگیری و  در مردمي نیروهای و ادارات با همکاری( ج
  ؛آتش در مناطق جنگلي و مرتعي یمدیریت مهار و اطفا

ارزیابي و نظارت بر  ،مدیریت سازی،پیاده طراحي،( د
  ؛های جنگلکاری، جنگلداریطرح ةعرصهای حفاظت از طرح

ي، مطالعه و مبارزه با یهای مربوط به شناسافعالیت( ه
  ؛های جنگليآفات و بیماری

 بر نظارت و ارزیابي ،مدیریت سازی،پیاده طراحي،( و
های تولید بذر یا نظارت بر اجرای ها و ایستگاهنهالستان

 . ها طرح

                                                                                       
1. Land Use Planning 

 منابع عرصة در آموزشي ترویجي هایفعالیت ایجاد -
 طریق از شهری و عشایری روستایي، جوامع برای طبیعي

 تولید یاآموزشي، توزیع  های کارگاه ها،کالس برگزاری
 هایبرنامه تولید ترویجي، نشریاتپوستر، ) آموزشي های رسانه

 دیگر و ترویج مدیریت یسو از( غیره و تلویزیوني و رادیویي
 ذیربط؛ نهادهای

در مدارس روستایي،  آموختگاندانش کارگیری هب -
 به طبیعي منابع اهمیت توجیه برایعشایری و شهری 

 با همکاری آموزش و پرورش؛  آموزان دانش

 با استان ترویجي و پژوهشي مؤسساتبا  همکاری -
 در همکاری منطقه، پژوهشي نیازهای شناسایي هدف

 ؛برداربهره جامعةآموزشي  يسنجنیاز و پژوهشي هایفعالیت

کارشناس رسمي  تربیتمنظور  به يفن آموزش -
 با فني مشاور و کارشناس و موضوعي حیطةدادگستری در 

 دادگستری؛ با هماهنگي

 و ارزیابي ،مدیریت سازی،پیاده طراحي، در کمک -
 .طبیعي منابع ادارۀي یهای اجرافعالیت بر نظارت
 و دوازده ازدهیبندهای ده،  ةدر زمین ذکر است انیشا

 در اندرکارتدس ادارات با قرارداد بستن با تواندسازمان مي
 آغازگر، نقش در -به عنوان میانجي مربوط امور جهت

 . نماید عمل -پویاگر و گرتسهیل

دانشجویان و اعضای  آموختگان،دانش از مندی بهره -
ای، های ملي و منطقهيیرگزاری گردهماب جهت علمي هیئت

منابع  هفتة در ویژه سمینارهای علمي و تخصصي مشترک به
 ؛طبیعي

 و اهداف با آموختگان دانش آشناکردنو  معرفي -
جمعي،  های رسانه طریق از مهندسينظام سازمان های برنامه

 منابع ادارات به علمي هیئتدعوت از دانشجویان و اعضای 
 مؤسسات در ها سخنراني و ها نشست برگزاری طبیعي،
 غیره؛ و عالي آموزش

منظور شناسایي نیاز  بهارتباط با ادارات و مؤسسات  ایجاد -
های شغلي به اعضا از طریق  ها و معرفي فرصت کاری و شغلي آن

 ره؛یغ و( الکترونیکيارتباط ) یمجاز ،يکیزیف يابیبنگاه کار
های نظام ارتباطي بین سازمان شبکة ایجاد های زمینه -

 و تعامل جهت در کشور ستاد و ها استان میان مهندسي
 استاني فرا اشتغال یابي زمینه نیز و رساني اطالع و یابي اطالع

های شغلي  و آشنایي با فرصت ها تبادل تجربه برای مليفرا و
 و تعامل با ستاد؛
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درست و بجای سیاست  سازی پیاده در دولت اهتمام -
  ؛یيتمرکززدا و یواگذار ،سازیخصوصي

 برایمهندسي اعتباری و قانوني دولت از نظام تیحما -
بازنگری در پایداری و ماندگاری سازمان مربوطه؛  ،استقرار

کردن دانش و مهارت کاربردی منظور بهواحدهای آموزشي 
گنجاندن )دانشجویان برای آمادگي در بازار کار آینده 

 و کارآموزی به یجد توجه ،آفرینيواحدی به نام واحد کار
 مدت؛بلند راهبردی سازوکار یک عنوان به( رهیغ

سسات ؤها و مهای کارآفریني در دانشگاهآموزش -
توانمند  آموختگانآموزش عالي در راستای تربیت دانش

 یک عنوان به تیمي کار هایآموزش نیز و بازار نیاز بر مبتني
 مدت؛بلند راهبردی سازوکار

آموزش مؤسساتهمکاری بین سازمان و  ةکمیت ایجاد -

 تجارب از مندیبهره درسي، مواد در بازنگری اهداف با عالي
 کارآموزی، درس کیفي و کمي برگزاری بهبود متقابل،

 اجرایي سازمان؛ ةعرص در دانشجویان یریکارگ هب
سازمان و ادارات و مراکز  ازیمورد ن يانسان یروین لیتکم -
به عنوان  آموختگاندانش يتعاون یهاشرکت قیطر از متبوع

 نیرویفعال در خود سازمان و نه به عنوان ناظر و  یروین
 يانسان یرویبه کمبود ن تیاست که با عنا نیمنظور ا ؛یا هیحاش

 یرویاستخدام ن يقانون اریاخت نداشتنکارشناس در ادارات و 
 آموختهدانش افراد يسامانده قیطر از تواننديادارات م ،دیجد
 در هاآن از استفاده اقدام به يتعاون یهاشرکت قالب در

 از تا کنند( به عنوان کارشناس)خود  یادار ازین مورد یها بخش
 هم و شود نیتأم کارشناس به ادارات ازین هم قیطر نیا

 .باشند کارا و سودمند بتوانند آموختگان دانش
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