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برنامه کارگاه

تعاریف و مفاهیم

تحلیل وضعیت موجود، ضرورتهای توجه به مدیریت
اختالف

انعلل بروز اختالف بین دست اندرکاران و بهره بردار

روشهای مدیریت اختالف

وافق فرایند تجزیه و تحلیل اختالف و دستیابی به ت

پایش توافق



ومفاهیمتعاریف
مؤثرکردنگوش(Active listening)

؛شنیدندرسترویبرکاملتمرکز➢
گفتاری؛پیاماحساساتوعواطفوپیاممفهومدرکتأیید➢
.پیامدرستدرک➢

رقیبگروه های(Adversary/adversaries)
اختالف؛موردموضوعدریکدیگرمقابلافرادیافرد➢
شوند؛دادهشکستبایدکهمی پندارنددشمنانیرامقابلگروه➢
تیرقابسیاست هایانتخاببهمنتهیمشکل،حلبرایخصومت آمیزرویکرداتخاذ➢

.می گردد

جانب داری(Advocacy)
مذاکره؛طرفینازخاصجانبیکازحمایت➢
نجامد؛بیآنانخاصگرایشاتوعالئقومعینگروه هایواشخاصنفعبهکار،انگیزه➢



ومفاهیمتعاریف
داوریArbitration

تالف؛اخحلوگیریتصمیمبهمنظورطرفبیگروهینزدمنازعه،طرفینتوسطمسالهطرح➢
الزماالجرا؛اغلبگرفتهشدهتصمیم➢
.میانجیگریباداوریمفهومتفاوت➢

برخوردطرزAttitude

آنهاست؛احساسوتفکرطرزبیانگرکهطرفینرفتارواعمال➢
.میگرددآشکارعقایدوتجربیاتابرازوافرادبهپاسخگوییفراینددراغلب➢

توافقبرایمذاکرهدرآلترناتیومطلوب ترین)(BATNA

میشوند؛مذاکرهواردخواستههایییاودیدگاهچهبامذاکره،طرفینازیکهر➢
چیست؛توافقومذاکرهمطلوبکهمشخصگرددباتنادر➢
.میشودپذیرفتهباشدآنازبهتریاباتنابهخوبیمذاکرهراهحلاگر➢



ومفاهیمتعاریف
اشتراکات/مشترکزمینهCommon ground/commonalties

گروه؛یافرددومیانچیزیازبرداریبهرهیاودسترسیدراشتراک➢
؛مشترکتجاربحتیونیازهاعالئق،ارزش ها،زیستگاه،➢
شآراموصلحدرکردنزندگیبرایآنهامشترکآرزویحتیمی تواندمشترکزمینه➢

.باشددیگرانازترسبدونامنیتمطالبهیاو

مصالحهCompromise

؛گروهدوهرعالئقومنافعازبرخیتنهاگرفتندرنظربادوجانبهراه حلی➢
.داردویژه ایجایگاهمذاکرهومبادله،انعطاف پذیری➢

اختالفConflict

دنبالای...،خصومت آمیزرفتارهای،گروهچندیادوبینناسازگارومتضادمنافعوعالئق➢
یافاختالبیانگربرساند،آسیبدیگرگروه هایبهکهطریقیبهخودمنافعکردن

.می باشدمنازعه



ومفاهیمتعاریف

(همگردانی)همکاریCollaboration
برایکهنتایجیبهدستیابیبرایمتفاوتمنافعوعالئقباافرادیهمکاری➢

است؛راضی کنندههمه

منابع طبیعیمدیریت(همگردانی)همکاری

Collaborative natural resource management
مدیریتوتقسیمباکهمختلفذینفعانودست اندرکارانهمکاری➢

ازمجموعهیکدریابخشیکدر،مسئولیت هاوحقوق،فعالیت ها
هستندموافقیکدیگربینمنابع طبیعیبامرتبطفعالیت های

(Borrini-Feyerabend,1996).



ومفاهیمتعاریف
اختالفتحلیل(Conflict analysis)
نیازهایوعالئقمسائل،اهداف،ارزش ها،،موقعیت هامقایسهوشناسایی

.دارنداختالفهمباکهاستگروه هایی
اختالفمدیریتConflict management

کارآمدومنصفانهمعقول،رفتاربا
نشودخشونتبهمنجرونشدهخارجکنترلازکهکنیمادارهبه صورتی.
اختالفحلConflict resolution

وریشه ایعللحلودادننشانهدفبااقداماتیکسریبهپرداختن
.می باشداختالفاتزیربنایی

 اختالففصلوحلConflict settlement

تدوینتاساختخواهدقادررامختلفگروه هایکهراهکارهاییتمامی
الفاتاختبهزیربنایی،عللدادننشانبهنیازبدونخود،بینتوافقنامه ای

.دهندپایانخشونت آمیز



ومفاهیمتعاریف
اختالفتبدیلConflict transformation

آنهدفواستاختالفساختاریاوفرایندنتیجه،درتغییرایجادبرایمستمرتالش ➢
.استبناییزیروفرهنگیقومی،مستقیمخشونت هاینمایاناشکالبرآمدنفائق

بتواندهکموقعیت هاییارتقاءوغیرعادالنهاجتماعیارتباطاتتبدیلوتغییرطریقاز➢
.بودخواهدامکان پذیر،کندکمکهمکاریروابطخلقوایجادبه

سازندهمواجههیااختالفConstructive conflict/confrontation

است؛بیشترآنهزینه هایازنهایتدراختالفازحاصلمفیدنتایج➢
افرادشدنکشیدهزمینه سازمی تواندمفید،ومناسبروشبهاختالفیکبازخوانی➢

رامثبتیتغییراتنتیجهدروشدهآنهابینروابطارتقاءوتقویتویکدیگرسمتبه
گردد؛موجبدرگیرگروه هایتمامیبهترتعاملدر
جداییدیدتشباوداشتههمراهبهمنفینتایجاکثراً کهسازندهغیراختالفاتباکامالً➢

ورستخشونت،افزایشمانندمنفیتغییراتآنها،بینارتباطاتتضعیفوافراد
.استمتفاوتمی گردد،بی اعتمادی



ومفاهیمتعاریف
گفت وشنودDialogue

وعالئقاحساسات،،عقایددرشدنسهیمویادگیریفرایندبه➢
نودگفت وشغیررقابتی،وعلنیوبازشکلبهگروه هادیگرنیازهای

گروهنامبهدیگریگروههمراهیبامعموالً اقداماین.می گویند
می شود،انجامگرتسهیل

،استتوافقوراه حلبهرسیدنآنازهدفکهمیانجی گریبرخالف➢
بیناعتمادایجادوآگاهیودانشارتقاءمعموالًگفت وشنود،هدف
.استافراد

کنندگانمنازعهDisputants

یکدیگربامقابلهونبرددرکهسازمان هایییاگروه هاافراد،به➢
.می شودگفتهمنازعهیامشاجرهیادعواطرفینهستند، 9



ومفاهیمتعاریف
توانمندسازیEmpowerment

می باشد؛گروهیافردبهبخشیدنقدرت➢
اجتماعی،سازماندهیانسجام،آموزش،طریقاز،نهادیاگروهخودتوسط➢

شود؛انجامحمایتیاقداماتسایرومنابعتوسعه
گیرد؛صورتمیانجییکمداخلهبا➢
هکنحویبهاستمذاکرهفراینددرضعیف ترگروه هایوافرادبهکمک➢

کنند؛دفاعخودمطالباتازکاراترینحوبهبتوانند
هبه نحوی کشدهاعمالهمزمانبه طوردرگیرطرفدوهربرایتوانمندسازی➢

ارزشمندی،حسطرفین،ازیکهرخاصویژگی هایبهتوجهبابتواند
.نمایدتقویتزندگیمشکالتحلوکنترلبرایراآنانظرفیتوقابلیت



ومفاهیمتعاریف
مخاصمهتشدیدEscalation

؛اختالفدامنهاوج گیریوشدتافزایش
اختالفاتموقرانهوآرامابرازازطرفینمخاصمه،تشدیدروندطی

رتدابیورفتهپیشاختالفدشوارزمینه هایطرحسمتبهکوچک
می نمایند؛اتخاذمقابلطرفبرغلبهبرایراپیچیده تری

ایپوتشدیداختالفموردمشکالتومسائلمخاصمهتشدیدرونددر
نهدامترتیببهوشدهکشیدهمخاصمهجریانبهبیشتریگروه های

می شوند؛وسیع تروعمیقاختالف
نیزمنازعهطرفینخواستهتامی شودموجبمخاصمهتشدید

طرفبهرساندنآسیبخواهانشدنبرندهبه جایوتغییرکرده
 باشند؛مقابل

وتخفیفمی یابد،شدتآسانیبهوسادگیبهاختالفدرحالی که
.بودخواهددشوارترآنکاهش



ومفاهیمتعاریف
گریتسهیلFacilitation

؛طرفدوهربرایراضی کنندهتوافقیبهرسیدنبرایدرگیرگروه هایبهکمک➢
ونگیچگووضعیتتحلیلیاوسومعاملیکتوسططرفینبینارتباطایجادطریقاز➢

گیرد؛صورتآناحتمالینتایجتشریحواختالفموردموضوع
.دارداختالففرایندباکمتریدرگیریمیانجی گری،برخالفگریتسهیل➢
خاصجلساتدرتاآیدعملبهدعوتاختالفطرفینازتاداردامکانتسهیلگریدر➢

یانجیمبرعکساماکنندشرکتخودفنیمهارت هایتشریحیاودیدگاه هاارائهبه منظور
.ی آیندمبه حسابمذاکرهفرایندجدایی ناپذیرعضوبه عنوانبه ندرتتسهیلگرانگران،

جانب داریعدمImpartiality

است؛مذاکرهیکجریاندرسومعاملبراینیازموردویژگیمهم ترین➢
برایوندادهترجیحدیگرگروهبرراگروهیکمنافع،بودهبی طرفمی بایستسومعامل➢

شود؛قائلبرابرارزشاختالف،طرفینازیکهر
رفدارطاگرحتیسومعاملواستدشواربسیاربرابرنگروجانب دارانهغیررفتاراتخاذ➢

دکنتالشاندازهیکبهگروهدوهربرایبتواندبایدباشد،اختالفطرفدوازیکی



ومفاهیمتعاریف
معیشتLivelihood

؛زندگیادارهبرایشدهانجامفعالیت هایواستفادهموردمنابعازآمیزه ای➢
وزمینیافردیقابلیت هایومهارت هاشاملمی تواننداستفادهموردمنابع➢

باشندسرمایهوپس انداز

میانجی گریMediation
انبه عنوسومعاملیکدخالتوورودطریقازمذاکره،فرایندتفصیلوبسط➢

موردموضوعاتتحلیلوآنهابینروابطارتقاءبهعاملایننقش.میانجی
عالئقبهتوجهباراگزینه ایبتوانندآنهاخودکهشکلیبهمی کندکمکاختالف

.کنندانتخابوشناساییراه حلبه عنوانطرفیننیازهایو
شگواختالفطرفدومشاجراتبهکنندهمداخلهکهداورییاحکمیتبرخالف➢

کمکطرفینبهمیانجییاسومعاملمی کند،تصمیم گیریطرفینبرایوداده
.کننداتخاذراالزمهتصمیماتخودشانتاکندمی



ومفاهیمتعاریف
مذاکرهNegotiation

بهابیدستیبه منظورگروه،چندیادوآنواسطهبهکهتصمیم گیریازشیوه ای➢
می کنند؛تالشوگفتگوخودمتعارضومتفاوتعالئقبرایراه حلیک

آنها؛متقابلمنافعلحاظبرایراه حلیبهدستیابیبرایهمکارینوعاز➢

مشارکتParticipation

بهرسیدنبرایآگاهانهصورتبهاندرکاراندستفرآیندایندر➢
.دارندمؤثروفعالحضورمشخصاهداف

برخودکنترلاندرکاراندستبهآنطریقازکهاستفرآیندی➢
.شودمیدادهمنابعمدیریتوتصمیماتاتخاذتوسعه،روندهای

تصمیمشاملهاپروژهارزیابیوپایشتاسازیتصمیممرحلهاز➢
وپایشوپروژهاجرایپروژه،تدوینوطراحیریزی،برنامهگیری،

.شودمیشاملراارزیابی



ومفاهیمتعاریف
گروه هاParties(منازعهیادعواطرفین)

وه هاگراغلب.می باشندمنازعهیکدرگیرکهاستافرادیبرمشتملگروه،➢
رددیگرگروه هایباانحاءازنحویبهدارند،کهمتفاوتیعالیقدلیلبه

.تعارض اند
ند،کمیمداخلهتعارضحلواختالفطرفینبهکردنکمکبرایکهگروهی➢

.می شودنامیدهسومعاملیاگروه
.استمذاکرهجریاندرمیانجی گرییاوحکمیتسومعاملنقش➢

ترغیبPersuasion
؛رفتارشانونگرشتغییرایجادجهتدرگروه هاوافرادنمودنمتقاعد➢
تمثببارترغیبواژهولیدادانجاماجباروتحمیلبامی توانرااقداماین➢

زش هااربرمبتنیمنطقیوعاطفیخواسته هایبهوداشتهخوددربیشتری
.می نمایدتأکیدمشترک،درکو



ومفاهیمتعاریف
ریشه ایعللRoot causes

الیق،عدربرگیرندهکهاختالفیکریشه ایعللبینکهداشتتوجهبایستی➢
تدخالعواملبا،می باشدطرفینبیناختالفموردبنیادیننیازهایوارزش ها

مانندکنندهدخالتعوامل.داردوجودداریمعنیتفاوت،اختالفدرکننده
ینبمشترکوپویاعواملیمخاصمه،کنندهتشدیدنیزوارتباطیمشکالت

تالفاخموضوعبامستقیمیارتباطمعموالً عواملاین.می باشنددرگیرطرفین
نکردگمباعثمذاکرهجریانکردنپیچیدهطریقازمی توانندولینداشته

.دکنندشوارتررااختالفحل وفصلودرکوشدهاختالفمورداصلیموضوعات

دست اندرکارانStakeholders
نای.می باشندآننتایجوآمد هاپییاواختالفازمتأثرنحویبهکهافرادی➢

لاحتماکههستندافرادییاومی باشنداختالفدرگیرحاضرحالدریاافراد
.داردوجوداختالفآمدهایپیبروزعلتبهآیندهدرآنهاشدندرگیر



اندرکاراندستاصلیهایگروه
خواهندسودمابرنامهنتایجازکهکسانی:(Beneficiaries)نفعانذی.1

.شوندمیمحسوبسالمتحوزهدرمداخالتهدفگروهنحویبهوبرد

بامنافعاشتراککههاییسازمانیاهاگروهافراد،:(Partners)شرکاء.2
امهبرنمجریانوطراحاناختیاردرراحمایتیمنابعتوانندمیودارندما

.بگذارند

Decision)گیرندگانتصمیم.3 makers):آنهاموافقتبدونکهافرادی
هرمورددرگیریتصمیمسطوح.نداردوجودهابرنامهپیشبردامکان

.باشدمتفاوتومتعددتواندمیموضوعی

پیشرفتازکههاییسازمانیاهاگروهافراد،:(Adversaries)مخالفین.4
کهندکنمیتصوریاوبینندمیزیانواقعاآناهدافبهرسیدنوبرنامه
17.بینندمیزیان



ومفاهیمتعاریف
بستبنStalemate

ینطرفازیکهیچآندرکهاستموقعیتیشدنمتوقفیابستبن➢
ارتعببهنباشند؛مسلطوپیروزخود،سختتالشعلیرغماختالف

واختالفدادنپایانبهتمایلابرازازقبلدرگیرگروه هایدیگر
.رسیده اندبستبنبهمذاکره،ازنتیجه گیری

سومعاملThird party

یردرگمستقیمبه طورکهمی شوداطالقافرادییافردبهسومعامل➢
وفاختالطرفینبهکردنکمکبرایتالشدربلکهنبودهاختالف

هتربروابطایجادطریقازوضعیتارتقاءبرایحداقلیا،راه حلیافتن
ی،میانج.می شونداختالفحلفراینددرگیرمتقابل،فهمافزایشو

به حسابسومعواملازهمگیتسهیلگر،ودهندهآشتیداور،
.می آیند



ومفاهیمتعاریف
باخت–بُردخصمانهرویکردWin – Lose (adversarial) approach

کهستادشمنیرقیبمعتقدندکهمی شودگرفتهبکارکسانیتوسطرویکرداین➢
زامیالرادیگرگروهباختگروه،یکبُردبرایرویکرد،این.شوددادهشکستباید

اباستمعتقدکهمی باشدبُرد–بُردرویکردمقابلنقطهرویکرداین.می داند
طرفدوهرپیروزیبرایراه حلیبهمی توانطرفینمساعدتوهمکاری

.دست یافت

(مسئلهحلیاهمکاری)بُرد-بُردرویکرد
Win –Win approach(cooperative or problem solving)

یبراراه حلییافتنصدددرکهمی شودگرفتهبکارافرادیتوسطرویکرداین➢
 هایگروه،بُرد–بُردرویکردبرمبتنیمذاکرهدر.هستنداختالفطرفینرضایت
همههبکهکنندحلنحویبهرامشترکمشکلهم،همکاریباتاتالش انددردرگیر

یککهباخت–بُردرویکردبامی توانرارویکرداین.شوددادهبُرداجازهگروه ها
.کردمقایسهمی باشدخصمانهرویکرد



حال و احوال منابع طبیعی امروز چطور 

است؟





:را نام ببریداین مشکالت دالیل بروز 

مدیریت نادرست منابع✓
ضعف نظام آموزشی✓
تغییرات اقلیمی✓
برداشت بی رویه ✓
(حرص و طمع)آز / نیاز ✓
/سیل / عوامل طبیعی طوفان ✓

حریق
افزایش بی رویه جمعیت ✓
ضعف فرهنگی✓
مسائل سیاسی✓
ضعف در اجرای قوانین ✓
اجرای پروژه های عمرانی✓
بیکاری✓
دخالت دستگاه ها✓

فقدان آمایش سرزمین✓
افزایش تعداد بهره برداران✓
بهره برداران غیرمجاز✓
کم توجهی به ارزش افزوده✓



یطبیعمنابعمدیریتشناسیآسیب
مانندنترل،ک–دستور)آنپیگیری–بخشنامهابالغفلسفهباطبیعیمنابعمدیریت

؛(طرحاجرایوتهیهخدماتشرحابالغ
عامل؛محدودیتعدادتنهابرتمرکزوسیستمهایپیچیدگیسازیساده
تایجنشاهدفوق،فلسفهباشناختیبوم–اجتماعیهایسیستمدرمداخالتانجام

اختهسالزامیرامفهومیچنینبربازنگریکهایمبودهبرانگیزیتعجبونامطلوب
.(1996،مفهوهولینگ)است
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بوم شناختی–رویکرد اجتماعی 

بومپویاییهایپیچیدگی:طبیعیمنابعمدیریتهایپیچیدگی
اجتماعیفرآیندهایوشناختی

شناختیبوم–اجتماعیسیستممفهومورویکردشدنمطرح
(2009،2007استروم،2005همکارانوفولکه،2004همکارانوآندریس).



حکمرانی
هئا و سیستم پیچیده ای از تعامالت بین ساختارها، سنت ها ، مسئئولیت

"افیتشئف"، "پاسخگویی"عملکردها که به وسیله سه ارزش کلیدی یعنی 
. مشخص می شود"مشارکت"و 

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، برنامه توسعه ملل متحد



مشارکت
جامعنگری

ردهاراهبمهمترینازیکیبه عنوانطبیعیمنابعمشارکتیمدیریت
بشماردست اندرکارانمیانهماهنگیوهمکاریارتقاءوایجادبرای

ندهتعیین کنسازمانیکتنهامشارکتیمدیریتفراینددر.می رود
م گیری،تصمیفراینددرمرتبطدست اندرکارانتمامیبلکهنیستامور

ومؤثرنقشنتایج،ازبهره برداریوطرح هاارزیابیوپایشاجرا،
.دارندتعیین کننده

مشارکتالزامات!!!مشارکتهایهزینه



مقایسه مدیریت سنتی و مشارکتی

بی

روش مدیریت مشارکتی روش مدیریت سنتی 

همکاری با جوامع محلیاتکاء به دولت

مدیریت با هزینه کمتر اما موثرتراثرمدیریت با هزینه سنگین، گران اما کم

تفاهم و احترام دو طرفهنزاع و کشمکش

یمشارکت و کمک به برقراری مردم ساالراالریتصمیم گیری باال به پایین، دیوان س

همکاری، به اشتراک گذاردن مدیریت بسته و متمرکز
مسئولیت های مدیریتی و منابع

مدیریت جامع و تلفیق برنامه هابخشی نگری

پایدارناپایدار



؛یتغییرات کاربری اراضی و بهره برداران از منابع طبیع

؛هاتغییر در بازارهای محلی، شیوه های معیشتی و ساختار

؛ارتباطات نابسامان و نامناسب

؛مشکالت برقراری ارتباط

(واقعیاتازفراربهتمایل)گریزگرایی.

:نهفتهاختالفاتهاینشانه



علل بروز اختالفات
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تمرین

.Iطبیعیمنابعبخشدرمحلیجوامعوسازمانهابینومحلیجوامعبینسازمانی،بیناختالفموضوعات

.IIهستند؟افرادییاوتشکلهاسازمانها،چهاختالفاتاینطرفین

.IIIچیست؟دراختالفاتاینریشه

نمودار



:محدودیت دسترسی به منابع طبیعی

 و یا کمبود منابع طبیعی مواجهه با
دسترسی به آن؛

 یک منبع قرار گرفتن در شرایطی که
یا چند محدود به طور مشترک بین دو 

گروه تقسیم شده است؛
 این ارتباط و توزیع قدرت بین نحوه

گروه ها؛
 و یا میزان وابستگی به منابع خاص

به منابع جایگزیندسترسی آسان 



،یعیمنابع طبمدیریتبهمربوطپروژه هایوبرنامه هاسیاست ها
ختالفازمینه هایومنابعبه عنوانناخواستهشکلبهمی توانند

.شوندبردهکاربه
کهدارداینبرداللتمنابع طبیعیحوزهدراختالفات

ونظمایجادوظیفهمختلف،فرایندهایوسازمان هاسیاست ها،
.اده اندندانجامبه درستیرامنابع طبیعیبهدسترسیتناسب

یممستقبه طورخودمعیشتبرایمحلیخانوارهایازبسیاری
فاتیاختالچنینوجودبنابراینوابسته اند،منابع طبیعیبه

خواهدافزایشراآنانمعاشتامینبهرساندنآسیباحتمال
.داد

عیتاثیر سیاستها و برنامه های مرتبط با منابع طبی



،پنهانونهفتهاختالفاتتفسیروبررسیتشخیص.
موجوداختالفاتگرفتنباالازپیش گیری.
ثبتمتغییراتایجادبرایاختالفاتوتضادهاازبهره برداری

.اجتماعی

وفقیتمتحصیلومنفعتایجادبهقادرزمانیتنهارهیافتاین
البقدرگستردهوکاملبه طورکهمی باشدمذاکرهطرفیندر

.گیرندقرارهمکاریمدیریت

اختالفمدیریتازهدف



سبمناراه حلیافتنومتضادمنافعحل وفصلبرایگفتگووتالشهرگونه
است؛

می شوند؛نامیدهگروهمذاکره،دردرگیرافراد
باشد؛داشتهپیچیدهیاسادهابعادیمی تواندمذاکره
آنهادخوبرایگفتگوموضوعومی کنندشرکتگروهدوتنهامذاکراتدرگاهی

می شودمحدودطرفدونمایندگیبهیا
می دهند؛تشکیلگروهچندینرامذاکرهدرشرکت کنندهاعضایگاهی
االجباربنمی توانراکسیوبودهداوطلبانهکامالًامریمذاکره،فراینددرشرکت

.کردواردآندر
ایومیانجینامبهسومیگروهازمی شوند،پیچیدهبسیارمذاکراتبرخی

شود؛میاستفادهگرتسهیل
یافتنبرایمذاکره،درگیرگروه هایوافرادبهکمک،سومگروهایننقش

.هستعمومیتوافقواجماعبهرسیدنوراه حل

؟؟؟مذاکره



ازناشیاختالفاتکهزمانیمانندمواردازبرخیدرمذاکره
د،باشمنابع طبیعیازاستفادهدرمتفاوتمنافعوعالئق

دارد؛بیشتریاثربخشی

اسیاسنیازهایبرمبتنیاختالفاتزمینهکهشرایطیدراما
باشد،اجتماعیجایگاهوساختارهایاامنیت،هویت،مثل

یرتأثساختاریاختالفاتاینحلبرایمذاکرهتکنیک های
.داشتخواهندکمتری

مذاکراتاثربخشی



است؛مشخصویژگییکتوافقیساختار
ومالیمنافعمورددرمختلفدست اندرکارانگفتمان

مربوطه؛مسئولیت های

طبیعیعمنابجامعمدیریت/طبیعیمنابعمشارکتیمدیریتدر
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بهکهزیستی محیطاختالفاتبرخیسختودشوارماهیت
.نمی کندکمکیهیچوضعیتبهبود

قابل حلبُرد–بُردروشطریقازاختالفاتمواردبرخیدر
یعیمنابع طبمحدودیتوکاهشبهمنجراستممکنونیستند

بطمرتگروه هاینابرابردسترسییاوهمهبرایدسترسقابل
.شود

جوامعگروه ها،افراد،نفوذوقدرتدرعمدهتفاوت
،دولتیسازمان هایمحلی،غیردولتیسازمان هایمحلی،

هکاستضرورینکتهاینبهتوجه؛چندملیتیشرکت های
انجیمیسومگروهیکتوسطصورتیدرتنهاضمنیتوافقایجاد

.شدنبازیادگروه هابینقدرتتوازنعدمکهاستقابل پذیرش

:عوامل محدود کننده  موفقیت مذاکرات توافقی



ولیهستنداختالفوجوددهندهنشانمنازعات،کلیه
زعهمنابهمبدلونیافتهتوسعهاختالفاتتماملزوماً

.نمی شوند
،شوند،میمنازعهبهتبدیلسریعاًاختالفاتبرخیگاهی 

انیزمتاماندهپنهانطوالنیمدتبرایدیگربرخیولی
یتوسعه اطرحاجرایمانندبیرونیجدیدعاملیککه

باعثگروهازخارجوبیرونیمنافعوعالئقورودیاو
.شودآنبروزدرنتیجهوشدنبدتروتحریک

منازعهواختالف



موردفقطمداخله،بدوناختالفیککهاستبهترگاهی
.گیردقرارارزیابیوپایش

کهییتالش هایاوشودگرفتهنادیدهاختالفیاگراوقاتگاهی
الفاختبیانجامد،شکستبهمی شودانجامآنمدیریتبرای

روییدررودیگراشکالیامنازعهبهمبدلوشدهبزرگ
.می گردد

کیسربراختالفگسترهکهمی افتداتفاقزمانیمنازعه
.دکنپیداعمومیجنبهوشدهوسیعخاص،موضوعیاحادثه

ولینمسئازدرخواستشکلبه،نبردشکلبهمی تواندمنازعه
.نمایدبروزقضاییموضوعیکیا

اختالفاتدرمداخله



ه هایگروبینکهاختالفاتیبهمتفاوتنگرشیکارائه
.می گیردشکلمنابع طبیعیازبهره بردار

برعناصراینکهتأثیریواختالفمهمعناصرمعرفی
.دارنداختالف،مدیریتمناسبشیوه هایانتخاب

دفوای،اختالفمدیریتمختلفرویکردهایمورددربحث
.مذکوررویکردهایازیکهرخاصهزینه هایو
باهکجایگزینیبرمبتنیاختالفمدیریتمدلمعرفی

نبالدبههمکاری،برمبتنیومشارکتیشیوه هایپیشنهاد
نجریادرمتقابلمنافعومشترکعالئقکردنجایگزین

.می باشدمذاکره

اختالفمدیریت



برند،میکاربهآنادارهبرایافرادکهروشیبهبستهمی توانداختالفحقیقتدر 
باشد؛داشتهنیزمثبتوسازندهآمد هایپی

فرایندهایوساختارها،سیاست هااصالحبرایکارآمدابزاریبه عنوانمی تواند
.شودمنجراجتماعیشرایطبهبودبهوگرفته شدهنظردرموجود

:نمایدآگاهزیرمسائلازراافرادمی توانداختالف
یاادیاقتص-اجتماعیگسترده ترسطوحدرنارضایتیعللشناختویابیریشه

.سیاسی
ترسی،دسبارابطهدرکهنقیضوضدوناقصسیاست هایوقوانینکشفوواکاوی

.شده اندوضعمنابع طبیعیکنترلواستفاده
ینقوانوسیاست هاآنها،واسطهبهکهروش هاییودستورالعمل هاضعفونقایص

.می شونداجرامنابع طبیعیمدیریتی
وق،حقازحمایتودفاعبرایمنابع طبیعیازبهره بردارجوامععالیقونیازهادرک

.اولویت هایشانوعالئق

اختالفمنافع



بوده؛متنوعوپیچیدهاغلباختالفاتمنشأ
داشته؛منطقههربومیفرهنگدرریشهبرخی
اسیسیواقتصادیاجتماعی،گسترده ترفرایندهایبااختالفریشه

؛نیستبی ارتباطنیز
دارند؛تغییردرحالوپویاماهیتیمنابع طبیعیبامرتبطاختالفات
دارند؛اجتماعیفرایندهایدرریشهاختالفات
شرایطوزمان هادروداشتهراخودخاصتاریخچهاختالفیهر

نماید؛بروزمتفاوتاشکالبهمی تواندمختلف
تحقیقیاعلتیکدنبالبهتنهانمی توانخاصاختالفیکبرای

خود،عالئقوافکاربهبستهاختالفیکناظرینیاوطرفینازبود؛
می کنند؛بندیچارچوبوتفسیرمتفاوتشکلیبهرااختالف

:فاختالموضوعبهورودازقبلکارشناسانآگاهیضرورت



مشکل یابی و طبقه بندی مشکالت



رسم درخت مشکالت



«  روند تاریخی»بررسی 
تغییرات ایجاد شده 

در یک دوره زمانی)
(یک قرن: صمشخ



:تحلیل رابطه علت و معلولی
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مراحل اختالف
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د دو یئا چنئمدیریت مبتنی بر همکاری، موقعیتی است کئه در آن ▪
ی بئه طورکلیا دربئاره منئابع طبیعئی گروه، درباره منطقه ای خاص 

و تقسیم فعالیت ها، مسئولیت ها و اعتبارات را تعیینو گفتگو کرده 
. آنها را ضمانت می کنندو انجام کرده

دست مشارکت: مدیریت مبتنی بر همکاری در بخش منابع طبیعی▪
و ، حقئوقاندرکاران مختلف برای سهیم شدن و تقسیم فعالیت هئا
استفاده از مسئولیت ها بین یکدیگر برای دستیابی به توافقی جهت

.سرزمین و یا بهره برداری از کاالها و خدمات منابع طبیعی
ه بئه فرایندهایی است کئمدیریت مبتنی بر همکاری، در برگیرنده ▪

و اعمال ایئن اصئول در برقراری و حفظ اصول مورد توافق طرفین 
. جهت مدیریت منابع طبیعی منجر می شود

و مااورد اخااتالف شناسااایی و احتاارام بااه عالرااق و ارزش هااای مت اااوت ▪
بهره برداران؛

ر مئدیریت مبتنئی بئمدیریت اختالف، یکی از فرایندهای اساسی ▪
.همکاری بشمار می رود



اری و برقئر، در برگیرنده فرایندهایی است کئه بئه مدیریت مبتنی بر همکاری▪
مئدیریت منئابع و اعمال این اصول در جهئت حفظ اصول مورد توافق طرفین 

ت مدیریت اختالف، یکی از فرایندهای اساسئی مئدیری. منجر می شودطبیعی 
.مبتنی بر همکاری به شمار می رود

مبتنی بر 
خصومت

کسی سود نمی •
.کند

هدف رسیدن به •
یک نتیجه 

باخت -باخت
است

مبتنی بر 
اجتناب

طرف ضعیفتر •
ه کنار کشیده  و ب

حداقل ها بسنده 
.  می کند

هدف رسیدن به •
یک نتیجه باخت

بُرد است–

مبتنی بر 
رقابت

کنش گران در •
این سیستم 

رقیب یکدیگر 
فرض شده و 

هدف رسیدن به 
-یک نتیجه بُرد

. باخت  است

مبتنی بر 
همکاری

کنش گران در •
این سیستم 

همکار و شریک 
فرض شده و 

هدف رسیدن به 
-یک نتیجه بُرد

. بُرد است



؛"عمومیتوافقواجماع"پرکاربردمفهوم
وآوردهدستبهمی خواهندکهراهرچههمه،کهنیستاینمعنایش

.هستندیکدلوهم رأیهمهیا
باشدهداشتاکثریترأیبرداللتکهنیستاینبازکلمه،اینمعنای

رنظدرعالیقشانکهکننداحساسهمهکهمعناستاینبهبلکه
.کنندقبولراتوافقموردموضوعمی توانندوگرفته شده

ولیبرسندخودخواستهازکمتریابیشترکمیبهداردامکان
وآمدهکنارحاصلهنتایجوآمدپیبامی توانندکهدارنداطمینان
.کنندزندگیبه خوبی

آوردندستبه،(توافق)طرفینرضایتبرمبنیمذاکراتازهدف
کهتاسنتیجه ایبهرسیدن،حداقلیااکثریتبراینتیجهبهترین

.بپذیرندراآنهمه

عمومیتوافقواجماع



پایدارمعیشتومنابع طبیعیاختالفات

دارد؛خاصیاهمیتمحلیافرادبرایمعاشتأمیننظرازمنابع طبیعی
ونیازهاسازیشفافبرایمی تواندمنابع طبیعیدراختالفوجود

وزیعتدرکهنابرابری هاییوبی عدالتیحلبهکمکنیزوافرادحقوق
باشد؛مفیدگرفتهصورتمنابع طبیعی

رفتهگشکلتنش های،نشوداعمالبه درستیاختالفاتمدیریتاگر
پایدارتمدیریومعاشتأمینبرابردرموانعیبهشدنتبدیلقابلیت

داشت؛خواهندرامنابع طبیعی
بهاندمی تواعتمادعدموگمانیبدافزایشبااختالفات،گرفتنباال

داشتهپیدرراخشونت آمیزمنازعاتورساندهآسیبارتباطات
.باشد

تخریببهمنجربنیادینبه طوراستممکنحتیخشونت هااین
.شوندآنبرمبتنیمعیشتومنابع طبیعی



فقر
افزایش 
جمعیت

کاهش سرانه 
منابع زمین

بهره برداری 
مناسب از اراضی 

حاشیه ای

مدیریت 
نامناسب 

اراضی

تخریب 
سرزمین

کاهش 
بهره وری

انسانی

اجتماعی

فیزیکی مالی

طبیعی



نقش های یک روستایی
دامدار؛
زارع؛
باغدار؛
 معلم روستا،)کارمند دولت

خانه بهداشت، مخابرات و 
؛....(

راننده مینی بوس روستا؛
 مغازه دار؛
واسطه محصوالت کشاورزی؛
کارگر روزمزد کشاورزی؛
کارگر فصلی در شهرها؛
.....
 استراتژی معیشتی یک

خانوار



نباشندکافیمخالفتابرازوگفتگوکانال های.

،نشوندشنیدهمخالفصداهایونظرهااظهارنارضایتی ها.

عهجاموسیعسطوحدرترسوبی عدالتیبی ثباتی،وجود

ابرازازنامعقولچندهرمشوق هاییوهامزیتمردم
.کننددریافتخشونت

خشونتبهاختالفتبدیل



زنجیره روش های مدیریت اختالفات



؛سومعاملحضوربرایاستفرایندی
؛طرفینقبولموردسومعامل
؛محدودترتصمیم گیریقدرتدارای
؛آرامشارتقاءوایجادطریقازمذاکرهتسهیلبرای
رحضوبدونآناجرایوتوافقبهرسیدنبهقادراختالفطرفین

؛نیستندمیانجی
وبرترموقعیتخواستاردرگیرگروه هایمواردازبرخیدر

یردرگگروه هایمواردایندرهستندسومعاملبرایتأثیرگذارتری
وفاختالمدیریتفرایندبررامستقیمکنترلکمتریناختالف

شرایطایندرکهسومعاملراتصمیم گیریوداشتهآنآمدهایپی
.دادخواهدانجاممی شود،نامیدهداور

میانجی گری



؛اختالفمدیریتبرایعرفیوسنتینظام

؛ملیقانونینظام های

همکاریبرمبتنیاختالفمدیریتنطام

:اختالفمدیریتهاینظام



طرفدوقبولموردکهسومیگروهبهراخوداختالفموردموضوعات،گروه ها
؛بگیردتصمیمموضوعاتآنمورددرسومعاملیاگروهتاکردهواگذارمی باشد

.،خصوصیوغیردولتیغیررسمی
مسیرتغییررسمیوعمومیحوزهبهاختالفحلفرایندقضاوت،دربرعکس

می دهد؛
وکردهاستخداموکیلیخودازدفاعبرایمنازعهطرفینمعموالً قضاوتدر

کهمرتبطتخصصیسازمان هاییاایالتیرسمیمراجعدیگروقضاتنزدموضوعات
حثببهاست،شدهواگذارآنانبهسرزمینبهمربوطمنازعاتدرحکمصدوراختیار

بروجامعهارزش هایوهنجارهااساسبرعمومیحقوقنمایندگانمی شود؛گذاشته
دروشرایناشکال.می گیرندتصمیماختالفبارابطهدرقانونینامه هایآیینطبق

ختماختب-بُردنتیجهبهوداشتهبازندهیکوبرندهیکایجادبهتمایلکهاستاین
می شود؛

ههرچفرایندنتایجکهاستاینرسمیمجاریطریقازاختالفحلوقضاوتمزیت
ازاختالفطرفینرعایتبرایاجراییوقانونیابزارهایوبودهالزم االجراباشد،که

.داردوجودقاضیحکم

داوری



کارآشتصدیقازمانعکهطریقیبهواکنشدادننشان:اجتنابیپاسخ
.باشداختالفوجود

عمومیتوافقطریقازگروه هاآندرکهاستاختیاریفرایندی:مذاکره
آنازمی توانندهمهکهاستتصمیمیعمومیتوافقومی رسندتوافقبه

.کنندحمایت
ذاکرهمفرایندتسهیلبرایسومعاملازاستفادهمعنیبه:گریمیانجی

(.کندتحمیلراحلیراهکهندارداجازهمیانجی)می باشد
موردکهسومعاملبهاختالفموضوعواگذاریازاستعبارت:داوری

امیالزآناجرایکهتصمیمیاتخاذبرایمی باشداختالفطرفینقبول
.نیست

یکاتخاذبرایمدیریاقاضی،کارشناسیکبهاعتمادوتکیه:قضاوت
.االجراالزمتصمیم

باشدمیموقعیتیکتحمیلبرایزوروتهدیدازاستفاده:(اجبار)تحمیل 

اختالفاتبهمختلفواکنش هایوپاسخ ها



نقاط ضعفنقاط  قوت
وجامعهاعضابه وسیلهمشارکتتشویق
.محلیارزش هایوسننبهگذاشتناحترام

نههزیبه واسطهبیشتربودندسترسقابل
وراهبردیدستورالعمل هایدرانعطاف،کم

زبانازاستفادهواجراییکارهایبندیزمان
.محلی

یهمکاراساسبرتصمیم گیریبهتشویق
آشتیومماشاتترویجاساسبر،گروهی
.استگرفتهصورتمحلی

.جامعهتوانمندسازیفرایندهایدرشرکت
حتیوغیررسمیرهبرانتوسطخدمتارائه

آشتیبه عنوانرسمیوقانونیرهبران
وانبه عنیاومذاکره کنندهگر،میانجیدهنده،

.داور
مالکیتاحساسعمومیدیرپایمشروعیت

فراهمآننتایجوفرایندهابرایرامحلی
.می کند

ودادگاه هاتوسطجوامعازبسیاریدرعرفیقوانین
.شده اندجایگزینملیاجراییقوانین

لعوامدیگروقبیلهوصنفاجتماعی،طبقهجنسیت،
اراختالفبهرسیدگیدرخواستودادخواهیمی توانند

.کننددسترسغیرقابلعده ایبرای
تیسنجامعهتحوالتوناهمگنیافزایشباچالشایجاد

واملعوجمعیتجابجاییفرهنگی،تغییراتازناشیکه
فتضعیوتخریببهمنجرمی توانندکهاستدیگری

اختالفعرفیمدیریتحمایت کنندهاجتماعیروابط
دیرینمشکالتکهاستممکنهمچنین.شوند

وصنفاجتماعی،طبقهجنسیت،اساسبردسترسی
.باشدداشتهوجوددیگرمالحظاتیاقبیله

ینبیاجوامعبیناختالفتعدیلبهقادرموارد،اغلبدر
.نمی باشددولتوجامعه

برایخودنفوذوقدرتازکهاستممکنمحلیرهبران
نمراجعیواجتماعیگروه هاییاخودعالئقکردندنبال

.کننداستفادهخود،بهوابسته
دیبعمراجعهبرایکهاستممکنفرایندهاوتصمیمات

.باشندنشدهمستند

نقاط قوت و ضعف نظام های عرفی و سنتی مدیریت اختالف



ینقوانوسیاست هااساسبرمنابع طبیعیمدیریتبرحاکمملیقانونینظام های
.می شوندادارهقانونیومنظمتشکل هایتوسطکهشدهتدوینمدونی

ریتصمیم گیقدرتهمراهبهقضاوتاختالف،مدیریتبراینظام هاایناصلیراهبرد
.استرسمیمقاماتوقضاتعهدهبرکهمی باشد

ازعهمنطرفینبیننامهتوافقوضعونفوذاعمالقدرتدارایرسمیبه طورافراداین
.می باشند

؛می شونداتخاذقانونی-ملیرسمیمعیارهایاساسبرتصمیماترویکرد،ایندر
مدیریتدفراینبرکمیبسیارکنترلرقیبگروه هایاغلبکهگفتمی توانبنابراین
.دارندآنآمدهایپیواختالف

قانونیتصمیماتقاضیوبودهقاضیحکمبانظام هاایندراختالفحل وفصل
می کند؛صادرراالزم االجرا

صومتخایجادبهگرایشدلیلهمینبهورسیدهبرندهرقیببهچیزهمهکارپایاندر
.داردوجوداختالفطرفگروه هایبینبیشتر

دهدنمیاهمیتطرفین،توافقاصلبهکهاستاینسبک هاایندرتوجهموردنکته .

ملی مدیریت اختالف-نظام های قانونی



،وهمصالح،بستان هابدهحداقلباموافقت،بهدستیابیهدف
،باشدمیاختالفگروه هایتمامقبولموردسازش،

ایجادلعوامحلبرایاحتمالیتوافقبهترینبهدستیابییعنی
ل هایراه حبهرسیدنالگو،ایندستاوردبهترین.اختالفکننده

.بودخواهدگروه هاتمامبرایبُرد-بُرد
الگویACMسازندهگفتمانبرایسازیظرفیتپیدر،
توافقبهرسیدنومذاکرهامردرپیشرویبرایراهییافتن

.می باشد
مذاکراتسبک هایدرموجودتفاوت هایشناختنالگوایندر

.می باشدمهمبسیار

ACMروش های مدیریت اختالف مبتنی بر جایگزینی 



برایوعامبه طوراختالفمدیریتبرایکلیدیعنصریظرفیت،ایجاد
.می باشدخاصبه طورتوافقیمذاکرات

بایستمیآنتمرکزوبودهمشترکیادگیریمستلزمتوافقیمذاکرات 
نای.می باشداختالفدرگیرمستقیمبه طورکهمحلیگروه هایبر

رادافبهنسبتبهتریتوافقبودخواهندقادربالقوهبه طورگروه ها
درجهدراختالف،موضوعکهچرادهندارائهاختالفحوزهازخارج

می دهد،قرارتأثیرتحتراآنانآیندهوزندگیاول
دربایداختالفاتانسانی،جوامعمدیریتتعریف شدهاصولبربنا

موردهمنطقنزدیک تریندریاوشدهمدیریتممکنسطحپایین ترین
گیرندقراربررسی

الف،اختطرفینجانبازآمدهدستبهتوافقازپیرویاحتمالبعالوه
.آن هاستکنترلازخارجکهمی باشدراه حل هاییازبیشتر

ارتقاء ظرفیت دست اندرکاران محلی



دانشیاتجاربواجتماعیپایگاهازبرخورداریبه واسطهخودی،افراد
افراداین.می باشندگروه هاوافراداحترامواعتمادموردخود،ویژه

ریشیارهبرانمانند)محلیاجتماعیشبکهازبخشیمی توانند
یاسیسیامذهبیرهبرانمانندمستقلافرادییاباشند(روستاسفیدان

تدرخواسجامعهدوبینمیانجی گریبرایعرفیبه طورآنانازمردمکه
.می کنندکمک

ومتخصصفردیمعموالًشخصاین:«غیرخودی»جامعهبیرونازفردی
فطرگروه هایبهجانب دارانهغیرکمکارائهبرایکهاستدیدهآموزش
تنداشنیازمندمیانجییکبه عنوانفعالیت.می شودتعییناختالف

بودندارانیزواختالفمدیریتروش هایزمینهدرآموزشوتجربه
.استارتباطیخوبمهارت های

مذاکرات توافقی با یک فرد خودی یا غیرخودی



وازهانیشود،فکرمدتکوتاهوفوریمطالباتدربارهتنهاآنکهبه جای
ومدتدرازنیازهایبهدستیابیکنندهتضمینکهاساسیعالئق

گیردقرارنظرمدهستندبهره برداری

تنیافبرایراخوددرک،بیندیشیمراه حلیکحولفقطآنکهبه جای
رایبگزینه هاخالقانه ترینبتوانیمتادادهافزایشدیگرگزینه های
کنیمکشفرااساسینیازهایبهدستیابی

حتوضیبهبزرگ،وآمیزاغراقاغلبوشخصیمطالباتابرازبه جای
یمبپردازپیشنهادیگزینه هایابعادواساسینیازهایدقیقوواضح

بیندیشیمخودعالئقاصالحبه،ناسازگاریومخالفتبه جای

توافقفرایند مذاکرات مبتنی بر 
: در پی ایجاد تغییر در ادراکات ذیل می باشد



ت اختالفمیزان اثربخشی الگوهای مبتنی بر توافق در زمینه های متفاو



ارتباطبرقراریبرایمسیرینمودنباز.
نموده اندقطعراخودارتباطکهطرفینبینمجددارتباطبرقراریبرایراهی
مذاکرهطرفینبینموجودارتباطبهبودوتقویت
یاومذاکرهدردرگیرگروه هایشدنقطبیدوازجلوگیریوآنهارفعوتفاهم هاسوءشناسایی

می کنندتشدیدرامنازعهجریانکهعواملی
مذاکره،طرفینحقوقبهبخشیمشروعیت
نمی بایستهمچنینونمودهاختالفموردموضوعدرگیرمستقیمبه طورراخودنبایدمیانجی

.باشدراه حل هادهندهپیشنهاد
نبه هایجازرامشکالتبتوانندونمودهتحلیلرامشکلتامی کندکمکمنازعهطرفینبهمیانجی

دهندقرارتحلیلوتجزیهموردمختلف
کمکیبینواقعوتعادل.استمذاکرهجریاندربینیواقعنیزوتعادلبرقراریاصلیعاملمیانجی

رددگفراهمقبولقابلتوافقیکزمینهوگرفتهپیشمنصفانهومنطقیروالمذاکرهکردخواهد
رتباطاتاباشدقادرمی بایستکهمفهوماینبه.داردمذاکرهفرایندبهشبکه اینگاهیکمیانجی

ترتیباینبه.کندایجاد(مرتبطساختارهایومنابع)بیرونیعواملبارااختالفطرفینبینمناسبی
نیفکارشناساننظیر)بیرونیافرادترتیباینبه.نمایدکشفدارندقراربحثپیرامونکه

برایبهترینقش(وکالوحقوقیمتخصصینواجراییمدیرانوگیرانتصمیمذی ربط،دستگاه های
.نمودخواهندایفاقبولقابلتوافقیکبهدستیابی

نقش میانجی برای هدایت مذاکره
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ره به مسئولیت دستیابی به توافق و راه حل های نتیجه مذاک
.  عهده دست اندرکاران طرف مذاکره است و نه میانجی

 کار میانجی هدایت و مدیریت فراینده مذاکره است

ورد هیچ گاه نمی بایست خود را درگیر محتوا و مفاد موضوع م
.اختالف نماید

میانجی



فاختالحلمیانجییکبه عنوانفردیکورودبرایمختلفیراه های
بهمعموالًگرانمیانجی.داردوجوداختالفحلمذاکراتجریاندر

:می شوندوارداختالفحلمذاکراتجریانبهزیرروش هایازیکی

مذاکرهگروه هایازتعدادییایکتوسطمستقیمدعوت

مذاکرهغیرمستقیموثانویدست اندرکارانجانبازدرخواست
مذاکرهجریانبهورودبرمبنیاوپیشنهادومیانجیخودابتکار

اینهادهیاودولتینهادهاینظیرقدرتمندنهادیتشخیصاساسبر
عرفیوبومی

اختالففرایند ورود به موضوع مورد 



مذاکرهطرفینقدرتنابرابری،
میانجیبرایجدیبسیاراخالقیچالش های
بهمجبورمحلیجوامعازگروه هاییکهشرایطیدرغالباًقدرتنابرابری

مللیبین الوملیبزرگشرکت هاییاوملیسطحدردولتیمقاماتبامذاکره
هستند

بهکهاستربهتآیاکهبگیردتصمیمبایستیضعیف ترگروهشرایطیچنیندر
تالشرهمذاکجریاندرتوافقیکبهدستیابیبرایاینکهیادهدپایانمذاکره

.کند
رهمذاکانجامباشد،چشمگیرقدرتنابرابریکهوقتیموارد،ازبسیاریدر

بودنخواهدامکان پذیر
سارتخبسیارضعیف ترطرفبرایمی تواندمذاکرهبهورودشرایطیچنیندر

یشرایطچنیندر.گردداختالفاتدامنهتشدیدموجباینکهیاوبودهبار
.بودنخواهدمیسرتوافقبرمبتنیمذاکرهاصولاعمالامکان

ضعیفمذاکره خسارت بار برای گروه 

71



هداشترامقابلطرفبرتأثیرگذاریتواناییوقدرتمذاکرهطرفهر➢
.باشد

متقابلعالیقونیازهاباآشنایی➢
وعالیقنباشد،یکسانطرفدونفوذوقدرتکهشرایطیدرحال

هکشدهخواهدگرفتهنظردرصورتیدرتنهاضعیف ترطرفنیازهای
واردکههرکسیبپذیردونکردهفکرخودمنافعبهتنهاقوی تر،گروه

.آورددستبهراچیزیکهاستآنبرایمی شودمذاکره
رکا،باشدترازهمومتعادلطرفدونفوذوقدرتسطحکهصورتیدر

حونبهخودنفوذازکهنمایدکمکراطرفینکهبودخواهداینمیانجی
گیرندبهرهقبولقابلتوافقیکبهدستیابیبرایمؤثری

ایستمی بمیانجییک،نباشدترازهمومتعادلطرفیننفوذوقدرتاگر
اگرونهیادهدقرارحمایتموردراضعیف ترطرفآیاکهبگیردتصمیم
.دهدانجامچگونهراکاراینگرفتتصمیمیچنین

:پیش نیازهای مذاکره رضایت بخش



:مقدمات قبل از مذاکره

ت، مثئل اسگاهی شرایط مذاکره بسیار پیچیده نیست همیشه ساده گفتگو کردن 
تگئو یا مثل زمئانی کئه گف. طرف مقابل حاضر به قبول مذاکره نیستزمانی که 

ره بایئد بنابراین باید در نظر داشت که برای مذاک. استبُعدی چند جانبه و چند 
.آمادگی الزم را کسب کرد

. چهار اصل مهم و مقدماتی در فرایند مذاکره است
برقراری ارتباط▪
اعتماد سازی ▪
همکاری ▪
متقاعد کردن طرف مقابل به قبول مذاکره ▪

با رهدر طول مذاککه ممکن است فهرست چالشهایی ، باید مذاکره-در مرحله پیش
آن روبرو شویم، تهیه شوند

گئو ممکن در فرایند گفتاختالل های از این چالشها و رفع برای عبور حل هایی راه 
.پیدا کنیم



چالشهای گفتگو
ها ، شدت و ضعف ایئن چالشئموضوع، محیط و جغرافیای مذاکرهبسته به 

.می تواند متغیر باشد
از نقطئه عرفی مرتع ممکن اسئت حقوق دارنده جوامع محلی برای مثال 

مجریان ان که به عنوافراد غیر بومی با پشتوانه دولتی با نظر قدرت و نفوذ 
ع واقمعادن کشت و صنعت و یا اکتشاف و بهره برداری از طرح های بزرگ 

سئته این چالش رایج ب. در مراتع را دارند تفاوت چشمگیری داشته باشند
رای به مختصات فرهنگی و زبانی اقوام مختلف رویکردهای مختلفئی را بئ

. گفتگو ایجاد می کند



:تمرین

تهیهراطبیعیمنابعبخشدرگفتگوچالشهایازفهرستی
کنید

فتعریقابلفوقهایسرفصلازکدامیکدرچالشهااین
.است



ا با چگونه می توان گفتگو ر
یا طرف مورد نظر آغاز کرد 

چطور بئر مقاومئت طئرف 
مقابل برای شروع مئذاکره

غلبه نمود؟

یداپشناختمقابلطرفبهنسبتخوبیبهاستالزمکاراینبرای
فطرخصوصیاتوزبانفرهنگ،ازوبشناسیمراخواستهایش.کنیم
مختلفسبکهایمورددرامکانصورتدرحتیوشویمآگاهمقابل

باشیمآمادهوکنیممطالعههممذاکراتدرارتباطی



:اصول مذاکره
بر سر مواضع چانه زنی نکنید، منافع را : اصل اول

برجسته کنید
افراد را از مسایل جدا کنید: اصل دوم

روی خواستها تمرکز کنید نه روی مواضع: اصل سوم
انتخابهای جدید ایجاد و به منافع مشترک: اصل چهارم
بیاندیشید
گزینه های جایگزین عدم توافق خود را : اصل پنجم

بشناسید
تحلیل قدرت در شرایط نابرابر: اصل ششم



میانجی گریگروهتشکیل
چندینوهبودپیچیدهومختلفجنبه هایدربرگیرندهاغلبمنابع طبیعیبهمربوطمسائل

ردفیکتنهاکهبودخواهددشواربسیارشرایطایندر.می نمایددرگیررادست اندرکار
بگیردعهدهبرراتوافقبرمبتنیمذاکراتمسئولیت

نظردرمی بایستاماکندتسهیلرامذاکرهمدیریتفرایندمی تواندمیانجیگروهیکوجود
گروهنایبینمسئولیت هاشدهحسابومناسبتوزیعوتعریفنیازمندکاراینکهداشت

می باشد؛
می باشدزیرمسئولیت هایبانفرسهشاملحداقلمیانجیگروهیک:
بررارهمذاکوارتباطاتفرایندمدیریتوراهنماییکارکهمیانجیگروهمدیرومسئولیک

.داردعهده
می دهدیاریمذاکرهدشوارشرایطدررامیانجیگروهمدیرکهدستیاریک.
بتثوکردهرصدراآنتحوالتومذاکرهفرایندمستندسازیکارکهگزارشگروناظریک

رکتشمذاکرهجریاندرزیادیافرادکهشرایطیدربه ویژهمستندسازوناظرنقشمی کند
،مذاکرهمراحلازیکهربازخوردهایونتایجارائهطریقازفرداین.استضرورینموده اند

.نمودخواهدمتعددگروه هایبینتنشکاهشبهشایانیکمک
وظایفقدقیتقسیموتعریفگروه،اعضایتسلطوآمادگینیازمندتیمیکاریکبه هرحال

.بودخواهدآناعضاءبیناعتمادوجودو



توافقیمذاکرات

؛شوندهتکراروپیچیدهفرایندی

یاوهبرگشتآغازنقطهبهبارهااستممکنفراینداینمراحل
؛باشدداشتهجلوبهروسریعیشتاباینکه

مرحله،دهواصلیرکنچهاربهتقسیم



(:نقشه فرایند)الگوی ده مرحله ای مذاکرات توافقی 
مذاکرهبهورود:اولرکن

جریانبهورودبرایآمادگی:1مرحله
.مذاکره

اختالفموضوعبهورود:2مرحله.
اختالفموضوعتحلیلوارزیابی:3مرحله.

دستحضورزمینهگسترش:دومرکن
اندرکاران

حضورزمینهگسترش:4مرحله
.دست اندرکاران

روپیشگزینه هایبررسی:5مرحله.
مذاکره:سومرکن

مذاکراتانجامبرایآمادگی:6مرحله
مذاکراتتسهیل:7مرحله.
توافقنامهطراحی:8مرحله.

خروج:چهارمرکن
توافقنامهاجرایپایش:9مرحله.
80خروجبرایآمادگی:10مرحله



ورود به جریان مذاکره-رکن اول

میانجی ها.مذاکرهجریانبهورودبرایآمادگی:1مرحله
مقدماتونمودهروشنمذاکرهجریاندرراخودموقعیت

.می کنندساماندهیرااختالفدرگیرطرفینباارتباط
درگاماولینمرحلهاین.اختالفموضوعبهورود:2مرحله

میانجی هاآنطیوبودهاختالفموضوعبهمستقیمورود
دهیسامانرااختالفدرگیرطرفینباارتباطمستقیمبه طور

.می کنند
مرحلهایندر.اختالفموضوعتحلیلوارزیابی:3مرحله

ساماندهیاختالفموضوعدربارهراخودفرضیاتمیانجی ها
موردرااختالفطرفینازیکهرشرایطوموقعیتونموده

.می دهندقرارتجزیه وتحلیل



ن گسترش زمینه حضور دست اندرکارا: دومرکن 

ایندر.دست اندرکارانحضورزمینهگسترش:4مرحله
ذاکرهمجریانمسئولیتوکنترلبه تدریجمیانجی هافرایند،

 هامیانجی.می کنندواگذاراختالفطرفدست اندرکارانبهرا
اصلیعللوریشه هاتامی کنندکمکدست اندرکارانبه

ایرسوخودنیازهایوعالیقتوانایی،موقعیت،نیزواختالف
.دهندقرارتجزیه وتحلیلموردرادست اندرکاران

هامیانجیمرحلهایندر.روپیشگزینه هایبررسی:5مرحله 
یاوفصلوحل گزینه هایتامی کنندکمکدست اندرکارانبه

بهگزینه هایمرحلهایندر.نمایندتولیدرااختالفمدیریت
.دمی شوبندیاولویتوقرارگرفتهارزیابیموردآمدهدست



مذاکره:سومرکن
ینا.می باشددقیقتمهیداتنیازمندمذاکرات.مذاکراتانجامبرایآمادگی:6مرحله

ومناسبراهبردهایکشفمذاکره،دردرگیریبرایافرادآماده سازیشاملمرحله
.می باشدآنروندتداومبرایبرنامه ریزی

ریتمدیفراینددرمرحلهبرانگیزترینچالشمرحله،این.مذاکراتتسهیل:7مرحله
رایکدیگرکهدارندسعی،درگیرطرف هایازیکهرمرحلهایندر.می باشداختالف

مرحلهنایدر.نمایندترغیباستمناسب ترآناننظرازکهتوافقیبهدستیابیبرای
وعیتبه موقآنکهازبیشتردست اندرکارانتوجهوشدهآشکاروبارزدیدگاه هاتفاوت
.ندهستمذاکرهبحثمحورکهبودخواهدعالیقیونیازهابهباشد،یکدیگرجایگاه

ومذاکرهجریاندروقفهنظر،اختالفبروزمرحله،ایندرکهنمودتوجهمی بایست
املکوقتیمذاکرهجریان.می باشدانتظارقابلامریبحث،جریاندرانحرافاحتمال
ایبرشدهپیشنهادگزینه هایرویبربتواننداختالفطرفگروه هایکهشدخواهد

.برسندنتیجهبهاختالفحل وفصل
بولقموردگزینه هایرویبراختالفطرفینآنکهازپس.توافقنامهطراحی:8مرحله

شپایونمودنعملیاتیتوافقات،اجراینحوهرویبرکهاستنیاز.نمودندتوافق
 هامیانجینقشنیزمرحلهایندر.برسندمشترکنتیجهبهنیزحاصلهتوافق

.باشدروشنوواضحکامالًدرگیر،افرادتمامیبرایمی بایست



خروج:چهارمرکن
رامتعددیوظایفونقشاستممکنمیانجی ها.توافقنامهاجرایپایش:9مرحله

ظایفواین.گیرندعهدهبهآنبهمربوطفرایندپایشوتوافقنامهشدناجراییبرای
.دباشمشخصتوافقنامهطرفدست اندرکارانتمامیبرایشفافبه طوربایستی

جیمیانگروه.اختالفمدیریتفرایندازرفتنبیرونوخروجبرایآمادگی:10مرحله
هبتوافقنامهپایشواجرامسئولیتتفویضبرایراروشنیالگویمی بایست

میانجیگروه.نمایندتعریفمحلیاعتمادموردمیانجییکیاودست اندرکاران
صلحل وفبرایمحلیجوامعظرفیتارتقاءبرایراسیاست هاییاستممکنهمچنین

مراحلاین.نماینداجراونمودهتعریفنماید،بروزآیندهدرشایدکهاختالفاتی
برایلیتکمیاقداماتبه عنوانامانیستاختالفمدیریتفرایندازبخشیکبه عنوان
.بودخواهدضروریوالزممنابع طبیعی،بخشدرهمکاریبرمبتنیمدیریت

قوعوبهزمانیمذاکراتفرایندنقشهچهارمرکندرمطلوبخروجی هایبهدستیابی
ازتاندباشقادرودادهخاتمهرافرایندنقشهمیانجیگروهیاومیانجیکهمی پیوندد

بااسبمنارتباطاختالف،طرفدست اندرکارانکهوقتییعنیشوند؛خارجفراینداین
فیتوافقاتاجرایوادامهبرایراالزمتواناییوارادهعزم،ونمودهبرقراریکدیگر

.باشندداشتهمابین



اختالف وتحلیلتجزیهبهکمکبرایکلیدیسؤاالت

؟چیستمورددراختالف

؟می باشداختالفدرگیرکسیچه

میاناختالفموضوعبارابطهدرمشوق هایییاانگیزه هاچه
؟داردوجوددرگیرگروه های

گذشتهدراختالفمدیریتراهبردبرایتالش هاییچه
است؟گرفتهصورت



اختالف و تحلیل ابزار تجزیه 
شماره 
هدفابزارابزار

ودالیهلالهلووریشهههابرایکمکبهدستاندرکارانبههمظوررزممهرنیتجزیهوتحلیلعللریشها1
بظیادیناختالف

تجزیهوتحلیلمسئله2

هدریهکبرایزممرنمسائلوکهبااختالفارتباطداشتهومسائلکلیدیک
جگهرو امدراینارتباطبایدبراینپظ.اختالفخاصنقشزفرینموباشظد

:مسائلتمرکزنمرد
مشکالتوکهدرمقابلدسترسوویاترلیداطالعاتوجرددارد.1
.عالیقوکهمظجربهایجاداختالفشد است.2
.اردمشکالتوکهدربرابرایجادارتباطبینطرفهایدرگیروجردد.3
تبعیضنابرابریهایساختاری.4
.ارمشهایوکهطرفیناختالفبهزنپایبظدموباشظد.5

تحلیههههههلوشظاسههههههایو3
دستاندرکاران

ارانشظاسایودستاندرکارانوارمیابووابستگووظرفیتدستاندرک

4
چهارالهلکلیهدیارمیهابو

قراعهههههدوهههههاب هها )
مسههئرلیتها بامخرردهههاو

(ارتباطات

لهفبرایزممرنقراعدواب هها مسئرلیتهاومظافعدسهتاندرکارانمتت
تمیانیهابرایزممرنارتباطا.درارتباطبامظابعطبیعوبهبرددرکاختالف

داخلگرو هایمتتلفذیظفع

ترسیمخطممانواختالف5
هبهردبهمظوررکمکبهدستاندرکاراندربررسوتاریتچهیکاخهتالفوب

درکارتباطوترالووقایعوکهمظجربهاختالفموگردند

6
ترسههیماخههتالفبههراسهها 

عدسترسوواستفاد اممظاب
ابعوجهردبراینمایشجغرافیایوجایوکهاختالفاتاستفاد اماراویامظ

داشتهویادرزیظد وجردخراهدداشت



مسئله و علل ریشه ای اختالف و تحلیل تجزیه 
،اختالفآمدهایپیوسطوحریشه ها

وقایعزمانیسیروتاریخچه

زمانیوجغرافیاییارتباطات

اختالف هادیگربامتقابلارتباط

اختالفحلبرایقبلیتالش های

عملبرنامهتدوینبرایبندیاولویت



شناسایی و ارزیابی دست اندرکاران

هستند؟کسانیچهدست اندرکاران
؟قرارگرفته انداختالفتأثیرتحتمیزانچهتادست اندرکاراناین
مدیریتندفرایواردمستقیماًبایستویافتهراتأثیربیشترینکسیچه

شود؟اختالف
اختالفمدیریتفراینددرمختلفگروه هایتأثیرونسبیقدرت

چیست؟
دست اندرکارانتوقعاتوعالیق.
اختالفدست اندرکارانگوناگونمختلفواکنش های.
یگریکدباهماهنگیوهمکاریدراحتماالًدست اندرکارانکهمشکالتی

.دارند
اختالفدرمشارکتبرایگروههرقابلیت های.
داردپوشانیهمیکدیگرباگروه هاوافرادعالیقکهمحدوده ای.



دست اندرکاراناهمیت دخالت دادن 
میاندراحساساینایجاد،مذاکرهفراینددرگذاریاثرتواناییومالکیتاحساس

درتمثبخروجی هایدریافت.می شودآنهاکاراییبهبودسببمعموالًدست اندرکاران
.نمودخواهدترغیببیشترکارادامهبهراآنهامرحلههر

کاربمذاکرهجریاندردست اندرکارانمهارتودانشکهصورتیدر:اثربخشیبهبود
رارقاستفادهموردمذاکرهفراینددرکهفعالیت هاییومنابعانرژی،شود،گرفته

...داشتخواهدموثرتریاثربخشیمی گیرد،
فتهگرنظردردست اندرکارانعالیقونیازهاکهصورتیدر:بیشتربرابریاحساس

رایبانگیزهایجاددرامراینوآمدهبوجودآنانبینبیشتریبرابریاحساسشود،
.داشتخواهدمثبتتأثیرآنانبینمذاکرهادامه

تواندارایاختالفدست اندرکارانکهصورتیدر:گوییپاسخوشفافیتبهبود
افزایشاآنهبینگوییپاسخوشفافیتباشند،آینده شانوزندگیدرتصمیم گیری

.یافتخواهد
نمایندمسئولیتاحساسدست اندرکارانکهوقتی:اثرگذاریوپایداریبهبود،

ایدارپنقشایفایبهمنجرامراین.دارندمذاکرهجریاندرحضوربهبیشتریوفاداری
.شدخواهدآنهااثرگذارو



بهبود فرصت هایی برای همکاری 
از موقعیت ها به عالقه هاحرکت 



ذهنیاستفاده از ابزار طوفان 

دورهیکدرمعموالًگوناگونافکارتولیدبرایابزاریذهنیطوفان
انتخاب هایازتعدادیظهوربهاجازهذهنیطوفان.استکوتاهزمانی
ایمنتظرهغیرراه حل هایذهنی،طوفانجریاندر.می دهدراممکن

می تواندابزاراین.بودندنشدهگرفتهنظردرکهگرددپیشنهادمی تواند
یکبهرسیدنوبستبنازخروجدرکلیدیراهکاریکبه عنوان

:استمرتبطزیراصولباذهنیطوفان.نمایدایفاراه حل

*استآننبودنازبهترایدهیکوجود.
*یمهستتخیّلوخالقیتنیازمندنو،راه حل هایبهدستیابیبرای.
*داریمجلوبهروومنفعلغیرتفکربهنیاز.
*ده هاایازکنندهتحلیلیاوانتقادیبرخورداولگامدرنمی بایست

.دادارائه



مذاکرهسؤاالت مفید در فرایند آمادگی برای 

اختالفتجزیه وتحلیل

*؟چیستاختالفموضوع

*؟استانجامیدهطولبهمدتچهاختالفاین

*حالاتگذشتهازاختالفاینگیریشکلفراینددست اندرکاران
می کنند؟تحلیلچگونهرا



مذاکرهسؤاالت مفید در فرایند آمادگی برای 
دست اندرکارانسازمان دهیوساماندهی
*می شود؟مربوطاختالفاینبهکسانیچهعالیقومنافع
*مشابهانتظاراتوعالیقبامنسجمگروه هایقالبدررادست اندرکارانمی توانمیزانچهتا

نمود؟بندیتقسیم
*است؟چگونهدست اندرکارانشناساییفرایند
*ستندهمتصدیانیآیا،آنحل وفصلخصوصدرانتظارقابلنتایجواختالفموضوعبهتوجهبا

فرایندایندرراآنانمی بایستاست،چنیناگر؟باشندنشدهگرفتهنظردراولیهشناساییدرکه
.نمودوارد

*ایبرسازماندهیبهنیازآیا(هزینه ای؟چهبا)نمایند؟مسافرتبایددوریمسافتچهازافراد
دارد؟وجودنقلوحملوذهابوایاب

*است؟نیازنشست هادرافرادحضوربرایزمانمقدارچه

مذاکرهمحلوجایگاه
*است؟دسترسدرنشستمناسبمکانآیا
*وتکاشزمانمثالبرای)؟داردوجودنشستبرگزاریهنگامگذارتأثیرزمانیمحدودیت هایآیا

(اریادوسیاسیالعجل هایضربتعطیالت،دیگریاومذهبیمراسمعشایر،کوچمحصول،برداشت
*اینشست هیاواسنادمطالعهمیدانی،بازدیدهاییک جانبه،نشست هایبرگزاریبهنیازآیا

دارد؟وجودعمومی



نامهطراحی توافق 
طرفینکهمی کنندحمایتنامهتوافقازصورتیدرتنهامیانجی ها

وهرسیدتوافقبهخودمشترکپیشنهادیگزینه هایدربارهاختالف
خودمرجعنهادهایتأییدیهمذاکره،فراینددرشرکت کنندهنمایندگان

رد.باشندکردهدریافتنامه،توافقدرمندرجراه حل هایبهنسبترا
مددبایزیرگام هایموضوع،ماهیتبهبستهنامهتوافقطراحیفرایند

:گیردقرارنظر
انبجازمذاکرهدرشرکت کنندهنمایندگانتماماختیاروتعهدتأیید

مرتبطمرجعنهادهای
دروخاصموارددرمیانجیحمایتبانامهتوافقنویسپیشتدوین

نیازصورت
مرجعنهادهاینظراظهاروبازبینیبرایزمانیفرصتیکتعریف
نهایینامهتوافقتدوین



اجراییمالحظات

شاملداردتأییدوبحثبهنیازکهارتباطایندرکلیدیسؤاالت:
؟دشخواهداجراتوافقکهیافتخواهنداطمیناندست اندرکارانچگونه

وانکارشناس،متخصصینرسمیشدندرگیربهنیازتوافقاجرایآیا
؟داردمحلینمایندگانورهبرانواجراییدستگاه هایمدیران

تمدیریراتوافقازحاصلغیرمنتظرهنتایج،(گروه ها)طرفینچگونه
کرد؟خواهند

قتوافمفادرعایتازاطمینانبرایارزیابیوپایشمکانیسم هایچه
است؟تعریف شده

کننده هایپایشآیا؟چیستارزیابیوپایشدرمیانجیگروهنقش
دارند؟وجوددرگیرگروه هایهمهاعتمادموردومطمئنبی طرف،محلی



نهاییآماده کردن متن توافق 
یبرامتعددیروش های.استنهاییتوافقمتنکردنآمادهزماناینک

:شاملکهداردوجودمتناینکردنآمادهدرگروه هابهکمک

ورتبه صو(گروه ها)طرفینهمکاریبانامهتوافقنویسپیشنوشتن
همباومشترک

اینکهازپسمیانجیتوسطنامهتوافقنویسپیشنوشتن
یاجلساتدرراتوافقمفادنهایینسخهمختلفدست اندرکاران

باشندکردهتهیهمشترکدوره های

یلهبه وسنامهتوافقازبخش هاییبه نحوی کهفوقروشدوازترکیبی
.شودتهیهمیانجی هاتوسطبقیهودست اندرکاران



:استسه قسمت معموالً شامل توافق نامه نهایی 

مذاکره،موردموضوعکلیاتبخشایندرسوابقومقدمه
دموراصلیمسائلودست اندرکار(گروه های)طرفینمعرفی
.استشدهبیانمذاکره

مسائلازیکهربهمربوطتوافقاتآندرکهاصلیبخش
استشدهبیاناصلی

نامهتوافقارزیابیوپایشاجرا،برنامه



پایدارتوافقیکویژگی های
استبرخوردارداریامانتودرستیازتوافقآیا:
*(روه هاگ)طرفینآیاوشدهتنظیمدسترسقابلاطالعاتبهتریناساسبرآیا

داده اند؟توسعهودادهقراریکدیگراختیاردررااطالعاتاین
*است؟گرفته شدهنظردرهزینه هاوظرفیتازواقع گرایانهمالحظاتآیا
*اجراارخودبهمرتبطوظایفدست اندرکارانتمامیاینکهازکافیاطمینانآیا

دارد؟وجودکردخواهند
*شده اند؟دادهدخالتتوافقفراینددرمرتبطدست اندرکارانتمامیآیا

است؟مقبولیتدارایآیا
*نماید؟برطرفرااختالفموضوعمنازعاتمی تواندتوافقاینآیا
*قرارمرتبطگروه هایقبولوتصدیقموردموجودمشکالتوچالش هاآیا

دارد؟
*است؟قرارگرفتهنظرمددست اندرکاراناولیهعالیقونیازهاآیا
*د؟دارناذعاننامهتوافقبودنعادالنهوبی طرفبهدرگیرگروه هایتمامیآیا



؟استاجراییوعملینامهتوافقآیا

*(انگیزه ها)منافععملیبه صورتنامهتوافقاینآیا
؟می کندتأمینراگروه هاتمامی

*محرومگروه هایبرگروهیکبرتریوسلطهعدم.

*آیندهدرکهتغییراتواحتمالیمشکالتبرایآیا
؟استشدهاندیشیدهتمهیداتینمایندبروزمی توانند

*طرفینمیاندرهمکاریوارتباطاتکارسازمان
چیست؟نامهتوافقمفاداجرایبرای(گروه ها)
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توافقات ضعیف و قوی
:عبارتاندازتوافقاتقویویژگی عبارتاندازتوافقاتضعیفویژگی

آنهاااتوافقاااتمشخصاایدرنتیجااه:قااا مبااه ات
نکههرکسمیتوانادآمذاکراتراتعریفمیکنند

(پول،خدمات،شغلوغیره)رالمسکردهوببیند

آنهاروشیافراینادیراتعریاف:رویهای
یمممکناستبهیاکتصاممیکنندکه

.بینجامد
تمااامیمسااا لدقاات،باااتوافااق،:جااامع

.اختالفرادرنظرگرفتهاست
ا لدربرگیرندهتماامیمساتوافق:بخشی

.اختالفنیست
همیشااهباارایمسااا لاخااتالف:دا ماای
.شدهاستبرطرف

تصامیماتتوافقممکاناساتشاامل:مشروط
باودهکاهدرآینادهاحتماالموقتییاآزمایشی

.تغییردارند

درشاکلنهااییتماامیجزییاات:نهایی
.موردتوجهقرارگرفتهاست

آناانشااملتوافقاات:توافقدرخصوصکلیات
کلیبودهولیجزییاتهمچناانماورداخاتالف

.میباشد

رابرایاجهیچپیششرطی:غیرمشروط
.درآیندهوجودندارد

طرفهاایدرگیاربیاانمیکننادکاه:مشروط
انتیجهمذاکرهبساتگیباهاطالعااتاضاافییا

.دیگردرآیندهدارداجرایآنتوسطگروه

توافقااتدرالالقراردادهاایرسامی:اجباری
.ملزممیکنداجراهستندکهگروههارابرای

رییکساتوافقدرواقعدربرگیرنده:غیراجباری
باودهوگروههااازنظارپیشنهادویادرخواست

.مقیدبهاجرانیستندقانونی



:موفقیت اجرای توافق نامه وابسته به

ادمفرساندنانجامبهواجرابرایطرفینتوانمندیوتمایل
؛نامهتوافق

؛اجرافرایندبررسیومشاهدهبه منظورنظارتفرایند

نامهتوافقاجرایبهمرتبط،بخش هایهمهنمودنمجاب

وقدرتداراینهادهاییاوافرادجایگاهونقشگرفتننظردر
(باشداعمالقابلاگرالبته)بیرونیناظرانیا



نامهتوافق موفقیت آمیز برای اجرای معیار 9

1-مورداجماعبه صورت،توافقاتانجامارزیابیمعیارهایوشاخص ها
.باشدمذاکرهطرفینتمامیپذیرش

2-وتدارکاتمنابع،شامل)نامهتوافقاجرایبراینیازموردمنابع
فافشبه طور(آنهاازاستفادهموافقتواجازهوبیرونییاداخلیامکانات

.استتعریف شده
3-راحتبه صآنهاوشده اندشناختهفرایندایندردست اندرکارانکلیه

.نداهکرداعالماجرافراینددرآفرینینقشبرایراخودموافقت

4-شدهتعریفنامهتوافقمفاداجرایبرایسازمانیمناسبساختاریک 
.است

5-دروقراردادمفاددرآیندهدراحتمالیتغییراتاعمالبرایمقرراتی
.داردوجوداختالفطرفین



معیار برای اجرای موفقیت آمیز توافق نامه9
6-صینمتخصودولتیمتولیانمانندمرتبطبیرونیدست اندرکاران

عالمااجرافراینددرآفرینینقشبرایراخودموافقت،شفافبه صورت
.ندباشنموده

بهنیازنامهتوافقاجرایبرایکهزمانیبخصوصامراینبهتوجه
اینتوسطمنابعتأمینتعهد.استضروریمی باشدمنابعگسترش

.ودشانجامنامهتوافقفرایندپایانازقبلمی بایستدست اندرکاران
7-کهدهنشپیش بینیمشکالتیامخاطراتمدیریتبرایتمهیداتی

اگر)استگرفته شدهنظردرآید،وجودبهاجراطولدراستممکن
د،دارمتخصصانجملهازبیرونیافرادورودبهنیازمشکالتاینحل

.(برسدءامضابهآنهابانیازموردقراردادهای
8-همچنینواستتعریف شدهاجرانظارتبرایروش هایی

.داردوجودناظرانحمایتونیازهاتأمینبرایقراردادهایی
9-استشدهمشخصبه وضوحناظراننقش.



:فهرست بررسی ترتیبات پایش توافقات

طرفینمسئولیتونقش

ارتباطبرقراریفرایند

پذیریانعطافوشفافیت



:فهرست بررسی ترتیبات پایش توافقات

طرفینمسئولیتونقش:
*است؟نامهتوافقمفاداجرایمسئولکسیچه
*داشت؟خواهندمشخصیمسئولیت هایچهافراد،یافرداین
*تیدرسبهمسئولیتونقشکهشدمطمئنمی توانصورتچهبه

است؟شدهتعریف
*مشکالتبروزصورتدرپشتیبانیوحمایتیاقداماتچه

ئولیتمسیکنمی تواندفردیککهوقتیمثلشود؟انجاممی بایست
.دهدانجامدرستیبهراخود

*دارد؟وجودقانونیورسمیپشتیبانیهیچآیا
*ملیومحلیرسمینهادهاییاومحلینفوذصاحبافرادآیا

هستند؟نامهتوافقموضوعدرگیر

≤



:فهرست بررسی ترتیبات پایش توافقات

ارتباطبرقراریفرایند:
*؟می رسدطرفیناطالعبهچگونه،کارپیشرفتگزارشات

*یفرآیندهایاوتلفنیتماس های،ایدورهمالقات هایبایدآیا
تکمیلودهیگزارشفرم هایتنظیممانند)دهیگزارشمعمول
؟شودریزیبرنامه(آنهاادواری

*مدیریتوشدهشناساییمرتبطافرادواکنش هایچگونه
می گردد؟

*چهباشدداشتهاعتراضموضوعیبهفردیککهصورتیدر
؟شودانجاممی بایستاقداماتی



:فهرست بررسی ترتیبات پایش توافقات
پذیریانعطافوشفافیت:
*یفتعرتوافقانجامشفافیتازاطمینانبرایسازوکاریوروشچه

است؟شده
*اندرکاراندستمیانوظایفچرخشومسئولیت هاجابجاییآیا

دارد؟ضرورت
*طورهببیرونیبازرسعنوانبهغیروابستهفردیکمی بایستآیا

شود؟فراخواندهایدوره
*منعطفتوافق،مشخصموارددرمی شودخواستهطرفینازآیا

خودقرمزخطبعنوانراآنافرادکهداردوجودزمینه هاییآیا؟باشند
باشند؟انعطافقابلغیرخصوصآندروگرفتهنظردر
*نجاماطرفین،کنترلصحنهپشتعواملاگرافتادخواهداتفاقیچه

برایتمهیداتیآیاصورتایندرسازند؟غیرممکنرانامهتوافق
است؟شدهتعریفآیندهدرمذاکرهبهطرفینبازگرداندن



گزینه های ممکن برای خروج
توافقمفاداجرایوکنترلتواناییبهاختالفطرفینکهوقتی-1گزینه

ازبعدمیانجیمسئولیتونقشباشند،داشتهاطمینانخودتوسطنامه
میانجیخروجموضوعصورتایندر.می یابدپایاننامه،توافقامضاء

.برسددست اندرکارانتماماطالعبهواضحبه طورباید

بخواهندمیانجیازاستممکناختالفطرفدست اندرکاران-2گزینه
حمایتبدونیکدیگرباهمکاریروابطپایداریازخودکهزمانیتا

.کندنظارترانامهتوافقاجرایفرایندیابند،اطمینانخارجی

ینطرفاختالف،مدیریتفرآینددرتاباشدنیازاستممکن-3گزینه
.ندشوترغیبمرتبطنهادهایوسازمان هاباهمکاریتقویتبهمذاکره

راودخارتباطتامی کندکمکدست اندرکارانبهمیانجیصورتایندر
.نمایندتقویتمذکورنهادهایوسازمان هابا



راهبرد مناسب نیازمند تعریف یک میانجی
استمرتبط دست اندرکارانارتباط با در 

ت،اختالفامدیریتبرایدست اندرکارانتوانمندسازیومحلیظرفیت هایتقویت
غیرهومیانجی گریونظارت

رایبمعمولاقدامیکبه عنواندست اندرکارانبینهمکاریبهتمایلسازینهادینه
انجامبرایمحلیشوراهایظرفیتارتقاءطریقازمثال،به عنوانفعالیت ها،انجام

.منابع طبیعیطرح هایدرمشارکتیفعالیت های
همگردانیوهمکاریبرمبتنیطرح هایاجرایبهتمایلکهمتصدیانیبهکمک

رکاراندست انداینارتباطتقویتوایجادطریقازمی توانداقداماین.دارندمشارکتی
مشارکتیطرح هایاجرایوبرنامه ریزیبهتمایلکهباشدنهادهاییوسازمان هابا

.دارندمنابع طبیعی
هاشاخصاین-اختالفمدیریتفرایندازمیانجی هاخروجبرایشاخص هاییتعریف 

طرفدست اندرکارانباارتباطدرهمومیانجی هاداخلیوظایفباارتباطدرهم
ازقبلکهانتظاریمورددستاوردهایکردنمشخصو-می گرددتعریفاختالف،

وواقعیساده،بایدشاخص هااین...باشدآمدهدستبهمی بایستمیانجی هاخروج
.باشندواضح


