
  چهارمين همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفت
 

 13  صنعت نفت CSR  همايشچهارمين دبيرخانه 
 

  توسعه اجتماع محور  قيطر از يشركت/ سازمان و جوامع محل انيحل تعارض م
 

         morovati.nader@gmail.com                            مشاور اجتماعي وزير نفت، كارشناس ارشد حوزه يرفاه اجتماع يدكتر ،ينادر مروت
  ail.commansurdayhol@gm                                              اسوجي دانشگاه اقتصاد و توسعه شناسيجامعه يدكتر هول،يمنصور د

 
مساله تعامل و ها، پروژهصنعت نفت و گاز، بويژه در اجرا و توسعه  مهم ياز چالش ها يكي

كه در حوزه نفت و گاز  ييهاپروژههاي ذينفعان اين صنعت است. تامين انتظارات و خواسته
 يرو بر مختلف يهابوده كه به روش نفعانيذ از يمتنوع فيط رندهيشود، دربرگيم اجرا

نيازها، انتظارات  هاي نفتي، اغلبپروژه ذينفعان مختلف و متعدد در گذارند.يم ريپروژه تأث
از موفقيت، درك متفاوتي و منافع متفاوت و متعارضي دارند و به همين دليل داراي 

   هاي نفتي و توسعه آن هستند.پروژهشكست، منافع و خسارات 
توسعه اين صنعت قرار  كارگزارانو  هاسو شركت كبه صورت طيفي از عوامل انساني در نظر بگيريم، در يرا ها طرحذينفعان اين اگر 
و » 10معارض«اين دينفعان محلي در جايگاه  گيرند و در سوي ديگر جوامع محلي ميزبان اين صنايع هستند كه در غالب اوقاتمي

گرفتن از  بهره كنند و در پيمانع تراشي ميا مقاومت و هتحقق اهداف پروژه ريكه در مس نييمعارضگيرند؛ اين صنايع قرار مي» مزاحم«
  ).1395شوند (فرضي، ازكيا، مي« 11تعارض«با ذينفعان گروه اول دچار  شيخو ازهاييدر راستاي برآوردن ن صنعت نيفرصت حضور ا

 فيعرت مخالف هدافا ايها رها، ارزشها، باودهي، اهاازيبا نها ، كشمكش يا مبارزه بين افراد و گروهتنشعنوان تعارض عموماً به 
   .)Hans,2012( شودمي

ا يو  كندگيرد يا در آن عمل ميشكل مي ايتوسعه شرايطي كه در آن پروژهيعني  ،از قبل وجود داشته باشد تعارض ممكن است
ا سازمان يين رايط، تعارض بيشتر بشدر اين كه  وجود آيدبه اي و اقدام مداخلهبرنامه و به دنبال پروژه  گذاريسرمايهدر اثر اينكه 

  محلي ميزبان آنهاست.و جامعه  كارگزاران توسعه پروژه
  توان به مسائل ذيل اشاره كرد:شوند، ميكه باعث به وجود آمدن تعارض مي عواملي ترينمهماز 

  پروژه؛ حاصل از هايمزيت مناسب توزيع غيرعادالنه يا عدم توزيع يا درك مشاهده •
  ؛در جامعه محلي و ورود مهاجران به منطقه سكونت افراد خارجي •
  دهند؛توسعه اجتماعي، كه معموالً يك گروه را به گروه ديگر ترجيح مي ي ازهايبرنامهاجراي  •
 زنند.ها را برهم ميتعادل اقتصادي و سياسي نيروكه  يو تغييرات •

 كه اجتماعات محلي. شودي ميو هم اجتماعات محل ايهاي توسعهسازمان/هزينه، هم براي شركت تحميلتعارض باعث بنابراين 
 كنند.ض متمركز ميتعارراشي و مقاومت، مانع ت انرژي خود را برنباشند، احتمالي جامعه  ايتوسعهنتايج اقدامات وري از قادر به بهره

                                                            
10 - Opposite 
11 - Conflict 

حل تعارض میان شرکت/ سازمان و جوامع محلی از طریق توسعه اجتماع محور 
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ــارات و  ــن انتظ ــل و تامی ــاله تعام ــا، مس ــعه پروژه ه ــرا و توس ــژه در اج ــت و گاز، بوی ــت نف ــم صنع ــای مه ــش ه ــی از چال یک
خواســته های ذینفعــان ایــن صنعــت اســت. پروژه هایــی کــه در حــوزه نفــت و گاز اجــرا می شــود، دربرگیرنــده طیــف متنوعــی 
ــف و متعــدد در پروژه هــای  ــان مختل ــد. ذینفع ــر می گذارن ــروژه تأثی ــر روی پ ــف ب ــه روش هــای مختل ــوده کــه ب ــان ب از ذینفع
نفتــی، اغلــب نیازهــا، انتظــارات و منافــع متفــاوت و متعارضــی دارنــد و بــه همیــن دلیــل دارای درک متفاوتــی از موفقیــت، 

شکســت، منافــع و خســارات پروژه هــای نفتــی و توســعه آن هســتند. 
ــه صــورت طیفــی از عوامــل انســانی در نظــر بگیریــم، در یــك ســو شــرکت ها و کارگــزاران  اگــر ذینفعــان ایــن طرح هــا را ب
توســعه ایــن صنعــت قــرار می گیرنــد و در ســوی دیگــر جوامــع محلــی میزبــان ایــن صنایــع هســتند کــه در غالــب اوقــات ایــن 
دینفعــان محلــی در جایــگاه »معــارض «1 و »مزاحــم« ایــن صنایــع قــرار می گیرنــد؛ معارضینــی کــه در مســیر تحقــق اهــداف 
ــرآوردن  ــتای ب ــت در راس ــن صنع ــور ای ــت حض ــن از فرص ــره گرفت ــی به ــد و در پ ــی می کنن ــع تراش ــت و مان ــا مقاوم پروژه ه

نیازهــای خویــش بــا ذینفعــان گــروه اول دچــار »تعــارض«2 می شــوند )فرضــی، ازکیــا، 1395(.
ــا  ــا ی ــا، ارزش ه ــا، باوره ــا، ایده ه ــا نیازه ــا ب ــراد و گروه ه ــن اف ــارزه بی ــا مب ــمکش ی ــش، کش ــوان تن ــه  عن ــًا ب ــارض عموم تع

 .)Hans,2012( اهــداف مخالــف تعریــف می شــود
تعــارض ممکــن اســت از قبــل وجــود داشــته باشــد، یعنــی شــرایطی کــه در آن پــروژه توســعه ای شــکل می گیــرد یــا در آن 
عمــل می کنــد و یــا اینکــه در اثــر ســرمایه گذاری پــروژه و بــه دنبــال برنامــه و اقــدام مداخلــه ای بــه وجــود آیــد کــه در ایــن 

شــرایط، تعــارض بیشــتر بیــن ســازمان یــا کارگــزاران توســعه پــروژه  و جامعــه محلــی میزبــان آنهاســت.
از مهم ترین عواملی که باعث به وجود آمدن تعارض می شوند، می توان به مسائل ذیل اشاره کرد:

مشاهده یا درک توزیع غیرعادلانه یا عدم توزیع مناسب مزیت های حاصل از پروژه؛
سکونت افراد خارجی در جامعه محلی و ورود مهاجران به منطقه؛

اجرای برنامه هایی از توسعه اجتماعی، که معمولًا یک گروه را به گروه دیگر ترجیح می دهند؛
و تغییراتی که تعادل اقتصادی و سیاسی نیروها را برهم می زنند.

بنابرایــن تعــارض باعــث تحمیــل هزینــه، هــم بــرای شرکت /ســازمان های توســعه ای و هــم اجتماعــات محلــی می شــود. 
اجتماعــات محلــی کــه قــادر بــه بهــره وری از نتایــج اقدامــات توســعه ای احتمالــی جامعــه نباشــند، انــرژی خــود را بــر مقاومــت، 

ــد. ــز می کنن ــارض متمرک ــی و تع ــع تراش مان

1  - Opposite
2  - Conflict
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1- community development
2- Corporate Social Responsibility
3- Conflict Analysis Tools
4- Dispute Resolution Tools
5- Community Development Tools

در چنیــن شــرایطی برقــراری تعامــل بیــن گروه هــای  متعــارض جهــت کاهــش تعارضــات، بســیار دشــوار اســت. اطمینــان از 
اینکــه ایــن تعامــل چگونــه شــکل بگیــرد و اینکــه تهدیدهــا در هــر مســئله چگونــه کاهــش پیــدا می کنــد، می توانــد محتــوای 

برنامــه و اقدامــات توســعه ای را تغییــر دهــد.
برنامه هــای توســعه اجتماع محــور1 می تواننــد بــه  عنــوان ابــزاری بــرای کاهــش تعــارض بیــن کارگــزاران پروژه هــای 
توســعه ای و جامعــه محلــی عمــل کنــد. جوامــع محلــی اغلــب بــر ایــن باورنــد کــه پــروژه ای کــه در محــل زندگــی آن هــا اجــرا 
ــًا  ــع را از زمیــن اســتخراج کــرده و ایــن کار باعــث تولیــد درآمــد و در نتیجــه رفــاه اقتصــادی می شــود و غالب می شــود، مناب
دولت هــا تعهــد می کننــد کــه در مناطقــی کــه ایــن پروژه هــا اجــرا می شــوند، بــه مــردم خدماتــی ارائــه  دهــد امــا متاســفانه 

ــد. ــدان ســود نمی برن ــد پروژه هــا چن ــی از فوای ــات محل ــرده و اجتماع ــا ک ــد خــود وف ــه عه ــم ب ــی ک خیل
یــک از »مســئولیت های اجتماعــی شــرکتی«2 نســبت بــه جوامــع محلــی اجــرای برنامه هــای توســعه اجتماع محــور بــه 
ــی  ــوزه اصل ــه ح ــور در س ــعه اجتماع مح ــت. توس ــی اس ــع محل ــا در جوام ــرای پروژه ه ــه اج ــوط ب ــات مرب ــش تعارض منظورکاه

ــد: ــک کن ــارض کم ــل تع ــه ح ــد ب می توان
ــای  ــویق رفتاره ــه تش ــد ب ــر می توان ــن ام ــه ای ــوند، ک ــرا می ش ــق اج ــور موف ــه ط ــا ب ــه پروژه ه ــر از اینک ــان خاط ــا اطمین  1. ب

ــد؛ ــک کن ــه کم ــالمت آمیز در جامع ــرات مس ــی و تغیی ــارکتی، جوابگوی مش

 2. بــا کمــک بــه رهبــران مدیــران به منظــور بــه عهــده گرفتــن مدیریــت تعارضــات و ارائــه روش هــای موردنیــاز بــه آن هــا 
جهــت انجــام ایــن کار، از طریــق ایجــاد ظرفیــت محلــی و هدفمنــد؛

بین المللــی و  منطقــه ای  تنش هــای  بــه  آن  تبدیــل  و  محلــی  تعارضــات  تشــدید  از  جلوگیــری  بــه  کمــک  بــا   .3
.)Padilla and Et al, 2008(

ــه  ــتند. ب ــعه هس ــد توس ــی از فرآین ــی طبیع ــی بخش ــات محل ــه تعارض ــد ک ــان می ده ــور نش ــعه اجتماع مح ــای توس نوآوری ه
ــر در  ــرات گریزناپذی ــی از تأثی ــورد برخ ــی در م ــات محل ــه اجتماع ــی دادن ب ــور آگاه ــعه اجتماع مح ــاد توس ــی از ابع ــع یک واق
هــر برنامــه مداخلــه ای و توســعه ای اســت. در واقــع توســعه اجتماع محــور آگاه از تعــارض می توانــد بــه شــرکت ها و جامعــه 
محلــی کمــک کنــد تــا مهارت هــای لازم را بــرای پیش بینــی تعارضــات توســعه داده و تعارضــات را بــه موقــع و بــدون ممانعــت 

و اختــلال در فرآینــد توســعه، مــورد بررســی قــرار دهــد.
 اجــرای برنامه هــای توســعه  اجتمــاع محــور باعــث حســاس بــودن بــه تعــارض، خــودداری از ایجــاد تعــارض جدیــد و جلوگیــری 
از بدتــر شــدن تعــارض موجــود می شــود. می تــوان بیــان داشــت کــه پیشــگیری یــا حــل تعــارض، شــکلی از توســعه 

اجتماع محــور اســت.
ــان طراحــی و اجــرا پروژه هــای  ــارض، در زم ــد کــه متخصصــان به منظــور درک و هدایــت تع روش هــای مختلفــی وجــود دارن

توســعه ای می-تواننــد آن هــا را بــه کار گیرنــد. ازجملــه ایــن روش هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
روش هــای تحلیــل تعــارض3 ، روش هــای حــل اختــلاف 4 و روش هــای توســعه اجتماع محــور5. هرکــدام از ایــن روش هــا شــامل 
ــتند،  ــاری هس ــتورالعمل اجب ــا دارای دس ــیاری از آن ه ــد. بس ــیار متفاوت ان ــل بس ــه در عم ــتند ک ــی هس ــای مختلف رویکرده
ــه  ــد ب ــن بای ــوان در همــه زمینه هــا از آن هــا اســتفاده کــرد و برخــی دارای زمینه هــای خاصــی هســتند، بنابرای چراکــه می ت
 عنــوان مجموعــه دســتورالعمل های فرادســت خوانــده شــوند. در صــورت امــکان، ایــن روش هــا می تواننــد هماننــد روش هــای 

»ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی « بــه روش هایــی کــه بــه طــور منظــم در صنایــع نفــت و گاز اســتفاده می شــود، مرتبــط شــوند.
)Padilla and Et al, 2008( .در ادامه به تشریح روش های توسعه اجتماع محور و مراحل آن خواهیم پرداخت
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روش های توسعه اجتماع محور

ــه درک  ــک ب ــت کم ــان جه ــیبی نرس ــچ آس ــوب هی ــن روش از چارچ ــان: ای ــیبی نرس ــچ آس ــوب هی ــر چارچ ــی ب 1( روش مبتن
تأثیــر اجتماعــی برنامه هــای توســعه اجتماع محــور در مــورد پویایی هــای تعــارض در ســطح جامعــه، و شناســایی مســائلی 
کــه می تواننــد یــک برنامــه را در یــک حــوزه ی دارای تعــارض، بــدون بدتــر کــردن آن، مهــار کننــد، اســتفاده می کنــد. ایــن 
ــی  ــت و درک چگونگ ــه اس ــعه یافت ــتانه توس ــر دوس ــای بش ــه کمک ه ــوط ب ــای مرب ــرای برنامه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــی تحلیل روش
تأثیــر کمک هــای بشردوســتانه بــر تعــارض هــای موجــود در اجتماعــات را ممکــن می ســازد. چارچــوب هیــچ آســیبی نرســان، 
ــد را مشــخص مــی کنــد: نظام هــا و نهادهــا؛ نگرش هــا  ــد مــورد تحلیــل قــرار گیرن ــج عامــل مهــم در اجتماعــات را کــه بای پن
ــه ایــن  ــه جســتجوی اینکــه چگون و اقدامــات؛ ارزش هــا و علائــق؛ تجربیــات؛ نمادهــا و موقعیت هــا. ســپس ایــن چارچــوب ب

ــردازد. ــد، می پ ــود می آورن ــه وج ــع ب ــن جوام ــیماتی را بی ــا تقس ــد ی ــد می کنن ــه را متح ــل جامع عوام
2( اســتفاده از نتایــج ارزیابــی تأثیــرات محیطــی، اجتماعــی و بهداشــتی جهــت شناســایی تعــارض احتمالــی برنامه هــای توســعه 
اجتماع محــور: ایــن روش یــک فرآینــد ســاده اســت کــه بــرای کمــک بــه مدیــران طراحــی می شــود تــا از اطلاعــات بــه دســت 
آمــده در فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اســتفاده کــرده و فرصت هــای توســعه اجتماع محــور اســتراتژیک، ماننــد برخــی از 
ــر شناســایی اقدامــات توســعه اجتماع محــور، کــه از نظــر  ــه تعــارض، را شناســایی کننــد. ایــن روش ب ــوط ب فرصت هــای مرب
ــاع  ــکار در اجتم ــای آش ــی نیازه ــه بررس ــد و ب ــود می آورن ــه وج ــی را ب ــته و مزایای ــد داش ــتند تاکی ــه هس ــورد توج ــی م محل

می پردازنــد، تمرکــز می کنــد.

اهداف این روش عبارتند از:
شناســایی فعالیت هــای اســتراتژیک توســعه اجتماع محــور کــه بــا اولویت هــای اجتماعــات محلــی هماهنــگ هســتند و 

می تواننــد ارزش تجــاری، از قبیــل ارزش هــای وابســته بــه تعــارض، را بــه وجــود آورنــد؛ 
ایجــاد یافته هــای حاصــل از ارزیابــی تأثیــرات پــروژه، کــه از نظــر هزینــه مقــرون بــه صرفــه هســتند، بــه منظــور آمــوزش 

دادن اســتراتژی های توســعه اجتماع محــور؛
ارزیابــی تأثیــرات، اطلاعــات بــا ارزشــی در خصــوص طراحــی برنامه هــای توســعه اجتماع محــور ارائــه می کنــد. ایــن ارزیابــی 
شــامل اطلاعــات پایــه-ای هســتند کــه تصویــری لحظــه ای از شــرایط فعلی ســازمانی، اجتماعــی- اقتصــادی، محیطی و بهداشــت 
ــی تأثیــرات همچنیــن مســائلی ماننــد  ــد. ارزیاب ــروژه در آن انجــام خواهــد شــد، فراهــم می کنن عمومــی در منطقــه ای کــه پ
روابــط بیــن گروه هــا و اجتماعــات خــاص را طراحــی می کنــد. ایــن اطلاعــات می توانــد بــه وضــوح نیازهــای یــک جامعــه کــه یــک 
ــن نیازهــای تجــاری و خطــرات وارد  ــه شــمار مــی رود، همچنی ــه توســعه اجتماع محــور ب ــک برنام ــی در طراحــی ی ــه ی اصل جنب
بــر آن، از نظــر وجــود تعــارض محلــی، احتمــال اینکــه پروژه هــای دارای یــک فعالیــت آزار دهنــده باشــد، و نیــاز بــه محتــوای 
محلــی، کارکنــان محلــی و مســائل بهداشــتی، را مشــخص کنــد. در نهایــت ارزیابــی تأثیــرات محیطــی، اجتماعــی و بهداشــتی 
ــا ارزشــی در خصــوص آســیب پذیرتریــن افــراد در میــان جمعیــت، ذینفعــان مهــم پــروژه و انتظــارات آن هــا را  اطلاعــات ب
تولیــد می کند.اســتفاده از  اطلاعــات مربــوط بــه ارزیابــی تأثیــرات محیطــی، اجتماعــی و بهداشــتی بــرای بــه دســت آوردن یــک 
تصویــر لحظــه ای بــا ســرعت بــالا از موقعیت هــای فعلــی و گذشــته در یــک منطقــه مــورد نظــر بــرای شــرکت هایی کــه تعــارض 

را هدایــت می کننــد از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت.
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3( ارزیابــی نیازهــا و فرصت هــای مشــارکتی: روش ارزیابــی نیازهــا و فرصت هــای مشــارکتی، شــرکت ها را قــادر می ســازد 
بــا ذینفعــان در طراحــی تفصیلــی نوآوری هــای توســعه اجتماع محــور مشــورت کننــد. ایــن روش رویکــرد مهمــی بــرای ایجــاد 
ســهم اجتماعــات محلــی در برنامه هــای توســعه اجتماع محــور و گســترش برنامه هــای آگاه از تعــارض بــه شــمار مــی رود. ایــن 
ــادی در اجتمــاع محلــی اســت کــه در آن ســرمایه گذاری اتفــاق می افتــد. مشــارکت فعــال  روش شــامل ذینفعــان بســیار زی
ــه کاهــش تعــارض  ــد ب ــه وجــود  مــی آورد کــه می توان ــرای موفقیــت ایــن روش، روابطــی را ب اجتماعــات و ســایر ذینفعــان ب
شــرکت/ اجتمــاع بپــردازد. در کل، ارزیابــی مشــارکتی مدلــی مبتنــی بــر همــکاری اســت کــه توســعه مشــارکت های مهــم و 

ــد. ــر می کن ــور، را امکان پذی ــعه اجتماع مح ــد توس ــق در فرآین ــج تحقی ــرد نتای کارب

به طور خلاصه، ارزیابی نیازهای مشارکتی طراحی می شود تا:
تصمیم گیری در مورد مداخلات توسعه اجتماع محور را تسهیل کند.

راه حل ها و مداخلات مناسب برای بررسی مشکلات مشخص و فرصت های بهبود زندگی اجتماعی را توسعه دهد.
سهم ذینفعان از فرآیند تحول و توسعه را بهبود بخشیده و انتظارات ذینفعان را مدیریت کند.

ــورد  ــه م ــادار، ک ــای معن ــرکت ها در پروژه ه ــه ش ــد، در نتیج ــک کن ــور کم ــعه اجتماع مح ــوآوری توس ــی ن ــوزش طراح ــه آم ب
تحســین اجتماعــات محلــی هســتند، ســرمایه گذاری کــرده و تلاش هــای مشــارکتی پایــداری ارائــه  دهنــد.

4( نظــارت محیطــی اجتماع محــور: ایــن روش بــه منظــور ایجــاد اعتمــاد جامعــه بــه شــرکت و عملکردهــای آن از طریــق مشــارکت 
فعــال آن هــا در نظــارت بــر تأثیــرات محیطــی و فعالیت هــای شــرکت طراحــی می شــود. در ایــن صــورت، ایــن روش رویکــردی 
ــد. تأســیس کمیســیون  ــارض کمــک کن ــه خــودداری از تع ــد ب ــه می توان ــرای ایجــاد مجموعــه ای از روابطــی اســت ک ــد ب مفی
نظــارت محیطــی اجتماع محــور می توانــد باعــث افزایــش اعتمــاد و تضمیــن اعتبــار اطلاعــات در عملکــرد محیطــی شــود. ایــن 
کار همچنیــن باعــث ایجــاد ظرفیت ســازی بــرای اعضایــی از جامعــه ای می شــود کــه ممکــن اســت قــادر باشــند ایــن مهارت هــا 

را بــه فرصت هــای شــغلی مهــم در آینــده تبدیــل کننــد. 
ــز بیــن تغییــرات طبیعــی و  ــرای تمای ــی خــود و ایجــاد توانایــی ب ــه درک بهتــری از محیــط محل اجتماعــات، از طریــق نظــارت، ب
تغییــرات حاصــل از پــروژه اســتخراجی دســت می یابنــد. اجتماعــات می تواننــد بــه منظــور شناســایی آنچــه کــه بایــد انجــام 
ــد. ــه وجــود آورن ــازار کار ب ــد ســازند و مهارت هــای مفیــدی در ب ــا شــرکت، خــود را توانمن شــود و مشــارکت در گفتگوهــا ب
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