
 مقاله پژوهشی

 

 DOI) :) 10.22092/ijfrpr.2021.354062.1474شناسه دیجيتال  نشریه علمي تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

  20.1001.1.17350859.1400.19.1.10.7(: DORشناسه دیجيتال ) (1400) 141-155 ، صفحه1شماره  19جلد 

 
 های مدیریت تعارض با جوامع محلی از دیدگاه مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی استان گلستانروش

  

 *1احمد عابدی سروستاني

 نویسنده مسئول، دانشیار، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران -*1

 abediac@gmail.comالکترونیک: پست

 

 10/03/1400تاریخ پذیرش:   13/01/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
سیس این أهدف از تحفظ و حراست از منابع طبیعی وظیفه مهمی است که بر عهده یگان حفاظت از منابع طبیعی کشور است. 

بانان و جنگلبانان توسط سودجویان، قاچاقچیان چوب و محیطبه ثرتر از منابع طبیعی با توجه به حمالت متعدد ؤم حفاظت ،یگان
های منابع این یگان، چگونگی مدیریت تعارض با جوامع محلی در حفاظت از عرصه جمله مشکالتاست. ازشکارچیان غیرمجاز 

مطالعه شامل مأموران اند. جمعیت مورد های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق بررسی شدهطبیعی است. برای حل تعارض روش
صورت نفر از آنان به 264تان گلستان بودند که رسمی )تعداد متغیر( یگان حفاظت از منابع طبیعی در اسنفر( و غیر 180رسمی )

، میانگین میزان درگیری و اختالف بین مأموران یگان حفاظت و مردم محلی 5تا  1تصادفی بررسی شدند. نتایج نشان داد در دامنه 
، «گراییحلراه»های روشترتیب از ها بهبود که در حد متوسط به باال قابل ارزیابی است. همچنین برای مدیریت تعارض 10/3برابر 

استفاده شده است. این در حالی است که مأموران رسمی، همچنین ساکن در شهر از روش « مقابلهعدم»و « کنترل )اجبار(»
بیشتر شده است، اما « کنترل»اند. با افزایش سطح تحصیالت، استفاده مأموران یگان حفاظت از روش بیشتر استفاده کرده« مقابلهعدم»

مورد تخلفات و اختالفات جزئی که نیاز به شود در اند. با توجه به نتایج پیشنهاد میتر استفاده کمتری از این روش کردهد مسنافرا
آمیز با مردم محلی و استفاده از اجبار ضروری نیست، از مأموران با سطح تحصیالت کمتر و سن بیشتر استفاده شود. رفتار تحکم

های ارتباط فردی و گروهی برای مأموران یگان های شناخت مهارتوگو با مردم، دورهرای بهبود گفتشود بهمچنین، توصیه می
 حفاظت از منابع طبیعی در نظر گرفته شود. 
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 مقدمه
زیست همراه توسعه پایدار با حفاظت مناسب از محیط

تواند آن را با چالش مواجه است و تخریب منابع طبیعی می
توانند به منابع عوامل گوناگونی می(. Wassie, 2020کند )

توان به چرای میان آنها می طبیعی صدمه وارد نمایند که از
های مرتعی و درختان جنگلی، قطع بوته غیرمجاز، دام

های منابع طبیعی و تصرف سوزی، تغییر کاربری عرصهآتش

دلیل کارکردهای اراضی اشاره کرد. این در حالی است که به
اجتماعی منابع طبیعی، حفاظت از مراتع و محیطی و زیست
شود که بخشی از ها یکی از وظایف مهم محسوب میجنگل

که مالکیت آنجاییهای دولتی است. ازآن برعهده سازمان
صورت عمومی و ملی است، منابع طبیعی در کشور ما به

برداری از ها و افراد مختلف انگیزه بیشتری برای بهرهگروه
ه نفع خود دارند. این در حالی است که معیشت منابع طبیعی ب
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بسیاری از اجتماعات روستایی به منابع طبیعی وابسته است 
و  الفبروز اختبرداری از این منابع موجب هبهرو رقابت در 

ها باعث این واقعیت(. Besada, 2021د )شومیدرگیری 
شده است که حفاظت از منابع طبیعی کاری دشوار و معموالً 

عارض با اجتماعات محلی همراه باشد. البته همان طور با ت
عنوان جزئی از زندگی که اشاره شد، معموالً تعارض به

 et alRasooli ,.) کنددلیل منافع بروز میاجتماعی انسان، به

عنوان یک بیماری برخی تعارض را پدیده منفی و به(. 2014
نها این دلیل آ(. Mirkamali, 1992) کننداجتماعی تلقی می

و  تواند به ستیزهاست که تعارض با مدیریت ناصحیح می
دانند، دشمنی تبدیل شود. برخی نیز آن را ناخوشایند نمی

توان از روابط انسانی مناسب، در پیشبرد اهداف زیرا می
(. Najafibigi, 2004; Hindi, 1996)د سازمان استفاده کر

که از سوی توان هر رفتاری در نظر گرفت تعارض را می
منظور مخالفـت با سایر اعضا انجام اعـضای یک گروه به

همچنین، تعارض فرایندی (. Mirkamali, 1992د )شومی
کند، کوشش صورت عمدی سعی میاست که یک طرف به

نظر طرف مقابل، گروه یا فرد دیگر را در نیل به اهداف مورد 
Robbins, 199 ;8) دسدّ نماید یا موجب محرومیت وی شو

Sheroder, 2003; Robbins, 2006 &Robbins  .) طبق
( در تعارض یک طرف 1997) Baron و Greenbergنظر 

دهد که هایی را انجام میکند طرف دیگر فعالیتاحساس می
 Conradشود. مانع رسیدن وی به عالیق و اهدافش می

عامالت ارتباطی ( نیز معتقدند تعارض ت2002)  Scottو
کنند احساس می اند وبه همدیگر وابسته افرادی است که

  متناقض یا ناسازگار است. ،متضاد آنها عالیق
برای فرایند تعارض، پنج مرحله معرفی شده است که 

بالقوه )بیانگر شرایطی است که زمینه  عبارتند از: مخالفت
صورت آورد(، بروز تعارض )که بهایجاد تعارض را فراهم می

دهد(، قصد و ده خود را نشان میششده یا احساسادراک
ای مشخص(، رفتار )ابراز نیت )تصمیم به انجام کار به شیوه

های درگیر و مخالفت و انجام کُنش و واکنش از سوی طرف
تواند سازنده و موجب بهبود مخالف(، پیامدها )که می

 عملکرد، یا مخرب و موجب کاهش عملکرد شود(

(Robbins, 2006 .)که  استی سازنده صورت تعارض در
خالقیت و نوآوری را  ،بخشدبگیری را بهبود کیفیت تصمیم

یزد، ـها را برانگعالیق و کنجکاوی افراد و گروه ترغیب کند،
ها را از تنش، دکنن ـها تعیینیدن شکایتــی برای شـراه

تعارض . های شخصی را تشویق نمایدیـو ارزیاب ببردبین 
مخرب است که ایجاد نارضایتی نماید، سازمان را از  هنگامی

تخریب گروه  واهداف خود دور کند، باعث فروپاشی روابط 
د کند و انسجام گروه را کاهش ده آهستهشود، ارتباطات را 

(Hodges, 1991 &Gibson .) 
 های ادراکی، شخصیتی،ها نشان داده است تفاوتبررسی

های مختلف چنین برداشتسیاسی و مانند آن و هم اعتقادی،
Rahim, 1986; د )تواند به تعارض بینجامها میدرباره هدف

Najafbagy, 1987 .) از عوامل دیگر در ایجاد تعارض
های قومی، زبان، گویش، نبود اعتماد، توان به تفاوتمی

(. Ismaili, 1995د )ها و رقابت اشاره کرتحمیل خواسته
های خشک و مها و نظاساختار حاکم بر سازمان

تواند آنها را مستعد انواع تنش، ناپذیر اداری نیز میانعطاف
بیشتر افراد از (. Fayazi, 2009کند )تعارض و ناسازگاری 

ها تعارض، دعوا و زدوخورد را انتظار دارند، اما این وضعیت
های خصمانه تعارض است. تعارض تنها آشکارترین جلوه

، بروز کند، مانند نبود توافقتر های مالیمتواند به شکلمی
های دیگر تعارض از نشانه(. Daft, 2002ها )ها و جَدلانتقاد

توان به رقابت، مجادله، مخالفت، مشاجره و کشمکش بین می
در ارتباط با (. Fayazi, 2009د )ها اشاره کرافراد و گروه
که افراد  واقعیت استاین  دهندهنشانتعارض منابع طبیعی، 

 (.Hajad, 2021) مند هستندخود عالقه عمنافبه 
درون یافردی و بین فردی تعارض ممکن است درون
 ،کمبود منابععواملی مانند  .گروهی و بین گروهی باشد

صف نیروهای روابط  ،ساختار سازمانرسانی ناکافی، اطالع
خصوصیات روانی کارکنان و مشکالت و فشارهای ، و ستاد

افزایش دهند. پدیده تعارض را توانند میناشی از محیط کار 
 ،های مدیریت موفق و اثربخشیکی از نشانه به همین دلیل

 ,Fayazi) استبا پدیده تعارض درست و مؤثر  برخورد

 21ها نیز نشان داده است که مدیران نتایج پژوهش(. 2009
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 کننددرصد وقت خود را صرف مدیریت تعارض می
(001Farahani, 2-Zarneveshteh .)ر پژوهش دیگر، د

عنوان مهمترین عامل موفقیت مدیران مدیریت تعارض به
حتی (.  1998et alSchermerhorn ,.) شناسایی شده است
ریزی، تواند بیش از وظایفی مانند برنامهمدیریت تعارض می

گیری اهمیت داشته سازماندهی، ارتباطات، انگیزش و تصمیم
رو، توصیه شده است مدیران ایناز(. Robbins, 1998) باشد

برای نیل به اهداف سازمانی، تعارض و علل آن را شناسایی 
های صحیح برای مدیریت آن بکوشند تا افراد و با روش

 .(Fayazi, 2018د )تعارض کمتری تجربه نماین
مدیریت تعارض یک مهارت است که شامل شناخت 

 ها و علل بروز تعارض، همچنیننسبت به ماهیت، ویژگی
نحوه برخورد و کنترل تعارض و کاهش مسائل ناشی از آن 

در این رابطه یک پیوستار برای (. Hindi, 1996د )شومی
های مدیریت تعارض معرفی شده است که دارای دو روش

)توجه به نظرات « همکاری»انتها مربوط به  انتها است. یک
مدعی »های طرف مقابل( و انتهای دیگر مربوط به و خواسته

های خود( است. در این )توجه به نظرات و خواسته« ودنب
پیوستار پنج سبک یا روش قابل تشخیص است که عبارتند 
از: تحکم و تحمیل اجبار یا سبک رقابتی )مدعی بودن و 
همکاری نکردن(، مدارا و نرمش یا سبک سازش )مدعی 

گیری یا سبک نبودن و همکاری کردن(، احتراز و کناره
نبودن و همکاری نکردن(، مصالحه )تا حدی  اجتناب )مدعی

همکاری کردن و تا حدی مدعی بودن( و حل مسئله و 
تشریک مساعی یا سبک همکاری )هم مدعی بودن و هم 

 Dubrin, ; Blanchard, 2003 &Hersey) همکاری کردن(

 Fayazi, 2018 ;2004 .)دلیل نزدیکی برخی وجوداین و بهبا
ها در قالب سه روش اساسی شها به یکدیگر، این روروش

مقابله گرایی )همکاری و مصالحه(، عدمحلشامل راه
 اند.)اجتناب و سازش( و کنترل )رقابت( بررسی شده

شده در کشور نپال نشان داد، مدیریت مطالعه انجام
ها، خیلی موفق نبوده است و بیشتر از تعارض درباره جنگل

 Acharya& ست )اهای اجبار و پرهیز استفاده شده روش

Yasmi, 2008 .)درباره  رقابت در کشور سوئد نیز افزایش

ها و اختالفات شده موجب تشدید درگیری جنگلی منابع
 هاییشیوه و نهادها چگونه که است سوئد این است. چالش

با اختالفات و  سازنده برخورد به را به وجود آورد که قادر
شده مطالعه انجامشده باشند. ها در مناطق حفاظتدرگیری

 مشترک ریزینشان داد، در بسیاری از مناطق سوئد برنامه
زیاد  این رابطه اندک بوده است و یکی از دالیل آن، منافع در

زمین و نبود پشتوانه سیاسی بیان  برداری ازاقتصادی در بهره
مطالعه (.  Lindhal, 2013 &Zachrisson) شده است

اختالف و درگیری جزو دیگری در کشور غنا نشان داد، 
هاست. ازجمله دالیل آن، مؤثر ناپذیر مدیریت جنگلجدایی

از  ها درباره هدفسازگار نبودن برداشت نبودن قوانین،
نفعان در کار یکدیگر بوده ذی ها و دخالتمدیریت جنگل

 (. 2014et alDerkyi ,.) است
تحقیقات نشان داده است سبک و روش برخورد با 

ند بر عملکرد نیروی انسانی، همچنین عملکرد تواتعارض می
در این رابطه گلدمن معتقد (. Stere, 1981) سازمان اثر بگذارد

است بهترین راه مدیریت تعارض، روش مصالحه )سازش( 
( نیز در مطالعه 2006) Afsari(. Goleman, 1995) است

خود به این نتیجه رسید که روش تشریک مساعی )همکاری( 
و همکاران   Rasooliبا عملکرد سازمان دارد. رابطه مثبتی

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مدیران برای 2014)
های تشریک مساعی، ترتیب روشمدیریت تعارض به

دهند. مطالعه آنان نشان مصالحه، احتراز و کنترل را ترجیح می
داد، بین استفاده از روش تشریک مساعی با عملکرد سازمانی 

که این رابطه حالیداری وجود دارد، دره مثبت و معنیرابط
دار بود. یافته اخیر یعنی درباره روش کنترل، منفی و معنی

دار بین استفاده از روش کنترل و وجود رابطه منفی و معنی
است عملکرد سازمان، در تحقیقات دیگر نیز به اثبات رسیده 

(Muharram, 2003; Shukri, 2004;  Counts, 2003;

, 2006JunonishiAfsari, 2006;  .)همچنین تحقیقReich  
نشان داد که روش سازش و اجتناب  (2007و همکاران )

بیشترین کاربرد را در بین کارکنان داشته است. دلیل آن نیز 
قدرت کمتر کارکنان نسبت به مدیران و ترس از توبیخ و تنبیه 

( نشان داد که مدیریت 1986) Rahimحال، نایبوده است. با
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مؤثر تعارض باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و 
( نیز ثابت کرد که 2001) Machadoشود. تحقیق سازمانی می

توانند از تعارض برای حل مسئله، بهبود مدیران و کارکنان می
اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند. البته انتخاب روش حل 

های فرهنگی و نوع سازمان مرتبط تواند با تفاوتعارض میت
مثال، مدیران چینی بیشتر از روش اجتناب عنوانباشد. به

دهند کنند. همچنین مدیران در کانادا ترجیح میاستفاده می
 تعارض را با استفاده از روش مصالحه مدیریت کنند

(Zengzang, 2007 .)های مدیریت تعارض در روش
کنگ، تایلند و ویتنام نیز بیشتر بر روش ژاپن، هنگ کشورهای

 (.Junonishi, 2006) تشریک مساعی استوار است
اند در ارتباط با مدیریت منابع طبیعی، مطالعات نشان داده

ها الزم است بخشی از برای کاهش اختالفات و درگیری
اکنون در دست دولت است، به اختیارات و قدرت که هم

Abedi; Skutsch, 2000- د )قل شوجوامع محلی منت

Ingram, 2020 &Sarvestani  .)هایی نیز در سطح تالش
المللی برای مدیریت تعارض و اختالفات در مدیریت بین

ها در حال انجام است و هدف آنها منابع طبیعی و جنگل
بررسی تجارب موفق و ارائه الگوهایی در این رابطه است. 

( CIFOR) هاالمللی جنگلات بینعنوان مثال، مرکز تحقیقبه
 حل اختالفات برای که است فنونی پاالیش و توسعه حال در

 کاربرد داشته باشند. راهکارهایی که این مرکز به محلی
 حل برای روستایی جوامع محلی و هایجنگل مدیران
 نفعانذی کرده است عبارتند از: شناسایی ارائه اختالف
 مشارکتی بردارینقشه آنها، متفاوت منافع تحلیل و جنگلی

از  منافع تفاوت های الزم دربارهانجام تحلیل و جنگلی منابع
 قدرت نظر جنسیتی، طبقات اجتماعی و همچنین روابط

(CIFOR, 2000.)  
زیست واقعیت این است که رشد جمعیت و تخریب محیط

باعث تشدید رقابت در استفاده از منابع مانند زمین، آب و 
تواند به تعارض بینجامد. این شده است که می پوشش گیاهی

ای با های پیچیدهدر حالی است که مردم محلی با روش
حل شود راهپردازند که باعث میمحیط طبیعی به تعامل می

ها قابل ارائه نباشد. برای مشخص و فراگیر برای حل تعارض

 -های محیطیها نیاز به شناخت نظامبینانه تعارضحل واقع
ماعی و در نظر گرفتن این واقعیت است که اهداف و اجت

کنند، بنابراین در هر طور مدام تغییر مینفعان بهنیازهای ذی
 ,Ibarra) دوره زمانی نیاز به بازتعریف مشکالت وجود دارد

این موضوع برای کشور ما با تنوع فرهنگی و قومی (. 2021
حقوقی مدیرکل دفتر های نیز صادق است و شاهد آن گفته

کشور مبنی بر وجود  ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل
هزار پرونده مرتبط با منابع طبیعی در مراجع قضایی  115

هزار پرونده تخلف  30تا  25که ساالنه بین طوریاست. به
شود. بیشترین تخلفات نیز در این رابطه در کشور تشکیل می

غیرمجاز دام،  تع، چرایامر تجاوز بهطع درخت، مربوط به ق
تصرف اراضی ویژه بهچوب، قاچاق ذغال و غیرقانونی حمل 
برای  1384از اواخر سال (. Abbasi, 2018) بوده استملی 

، یگان ویژه حفاظت از ثرتر از منابع طبیعی کشورؤم حفاظت
نیروهای مسلح  زیرمجموعهمنابع طبیعی تشکیل شد که 

فه این یگان، شود. وظیمحسوب می ایراناسالمیجمهوری
برداری از عرصه و اعیان منابع طبیعی، جلوگیری کنترل بهره

و مقابله با تخلفات و کشف و تعقیب مجرمان، همچنین 
 های منابع طبیعی استهمکاری در اطفای حریق در عرصه

(Sabzali, 2017 .)شده درباره تخلفات اخبار و اسناد منتشر
دهد شرایط ن میگوناگون در عرصه منابع طبیعی کشور نشا

نحوی است کاری مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی به
که ممکن است با تعارض و اختالفات زیادی با مردم محلی 

با توجه به موارد بیان (. Khabarban, 2021) رو باشندروبه
های برخورد با تخلفات و مدیریت شده، الزم است روش

شوند. تحقیق تعارض در حفاظت از منابع طبیعی بررسی 
 های زیر انجام شد.رو برای پاسخ به سؤالپیش
از چه  مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی -
 کنند؟تعارض استفاده میمدیریت برای  هاییروش

سن، محل زندگی، نوع استخدام، بین  یارتباطچه  -
مأموران یگان حفاظت از منابع  سابقه کار و سطح تحصیالت

 تعارض وجود دارد؟یریت مد هایروش وطبیعی 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 هامواد و روش
 3/1، کیلومترمربع 3/20438 با وسعتاستان گلستان 

(. این 1دهد )شکل درصد از مساحت ایران را تشکیل می
هزار هکتار مرتع و حدود  126استان دارای یک میلیون و 

استان نیز درصد  35بیش از جنگل است.  هکتار هزار 439
 استهای شور و قلیایی بیابانی با خاکپوشیده از استپ نیمه

(., 2016et alChorli  .)نظر تخلف در  این استان از
های اول محسوب های منابع طبیعی جزو استانعرصه

در استان  1399عنوان مثال، در اسفندماه سال شود. بهمی
های منابع طبیعی توسط تخلف در عرصه 2230گلستان 

های ین میزان در بین استانشده است که بیشتر گزارشمردم 
 (.Lotfi, 2021) کشور بوده است

 

 
 موقعيت استان گلستان در ایران -1شکل 

 

از روش تحقیق پیمایشی برای پاسخ به سؤاالت تحقیق 
مطالعه، شامل مأموران رسمی جمعیت مورد  .استفاده شد

رسمی یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی نفر( و غیر 180)
 160در استان گلستان بودند. از بین نیروهای رسمی تعداد 

که نیروهای آنجاییصورت تصادفی انتخاب شدند. ازنفر به
شوند و تعداد کار گرفته میغیررسمی برای مدت مشخص به

های حال تغییر است، از هر یک از شهرستانآنها در 
آباد کتول، گرگان، مینودشت، گالیکش، رامیان، آزادشهر، علی

نفر از نیروهای غیررسمی  15تا  10کردکوی و بندر گز بین 
نفر  104صورت تصادفی انتخاب شد که تعداد آنها به به

نفر از مأموران یگان  264مجموع رسید. با این روش، در
عنوان اظت از منابع طبیعی در سطح استان گلستان بهویژه حف

آوری اطالعات با نمونه انتخاب و بررسی شدند. جمع
پرسشنامه انجام شد که دارای دو بخش بود. سؤاالت بخش 

های فردی و شغلی پاسخگویان بود. اول، درباره ویژگی
کم تا ای )خیلیبخش دوم شامل یک سؤال پنج گزینه

ه میزان درگیری و اختالف بین مأموران زیاد( دربارخیلی
 30یگان حفاظت از منابع طبیعی با مردم محلی، همچنین 

های مأموران یگان حفاظت در گویه برای سنجش روش
شد که از شاخص برخورد با تعارضات با جوامع محلی می

Moghimi (2006 )مدیریت تعارضات ارائه شده توسط 
شنامه از نظرات اقتباس شد. برای بررسی روایی پرس

مسئوالن و کارکنان یگان حفاظت از منابع طبیعی، 
کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان و استادان دانشگاه استفاده و اصالحات الزم در 

(. برای بررسی پایایی، از آزمون 1ها انجام شد )جدول گویه
دهنده اندست آمده نشکرونباخ استفاده شد که ضریب به

ها با (. پرسشنامهα=86/0پایایی مناسب ابزار سنجش بود )
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مصاحبه حضوری تکمیل شد و از پاسخگویان خواسته شد 
ضمن پاسخ به سؤاالت فردی و شغلی، نظر خود را در 

های برخورد با های مربوط به روشارتباط با گویه
ای تعارضات با جوامع محلی در طیف لیکرت هفت گزینه

ندرت، ندرت، بهها شامل هرگز، خیلی بهند. گزینهمشخص کن

طور مکرر و همیشه بود. اطالعات بعضی اوقات، اغلب، به
تحلیل وتجزیه 20SPSSافزار آماری آوری شده با نرمجمع

های میانگین، درصد و فراوانی و منظور از آمارهشد. بدین
ویتنی استفاده  -های ضریب همبستگی، فریدمن و منآزمون

 شد.
 

 های برخورد با تعارضات با جوامع محلي با توجه به نوع روش مدیریت تعارضهای سنجش روشگویه -1جدول 

 گویه ردیف گویه ردیف

1 
سبک و سنگین کردن نظرات خود و نظرات مردم محلی برای 

 *ایجاد توافق
 *یک راه حل متعادلهای خود برای رسیدن به تعدیل خواسته 16

2 
خودداری از بحث راجع به موضوعاتی که منجر به نزاع با مردم 

 **شودمحلی می
 ***دفاع با تمام قدرت از باور و عقیده خود 17

 ***منظور درک نظرات توسط آنانتسلط بر مردم محلی به 18 ***مخالفت کردن با مردم محلی 3

4 
طرفین اختالف در آن  هایحلی که دیدگاهپیشنهاد کردن راه

 *گنجانده شده باشد
 *حلراهبه پیشنهاد همکاری برای دستیابی  19

 20 **منظور روشن کردن وضعیت عدم توافقتالش به 5
های آنان برای دستیابی تالش بر استفاده از مردم محلی و ایده

 *حل مشکالتبه راه

 21 *کنندمطرح میای را ابراز نظر کمتر هنگامی که مردم محلی ایده 6
حل نهایی رفع انجام مبادله با مردم محلی برای دستیابی به راه

 *اختالف

7 
پنهان کردن خود هنگامی که مردم محلی قصد دارند راجع به 

 **اختالفات مذاکره کنند
 ***پافشاری برای اثبات ادعای خود 22

8 
حل جدید مطرح کردن مباحث و دالیل خود در دل یک راه

 *ز بین بردن کشمکش و نزاعبرای ا
 **کنار کشیدن در هنگام احساس شروع درگیری با مردم محلی 23

 **شانه خالی کردن از موضوع اختالف 24 *درصد برای توافق با مردم محلی 50در نظر گرفتن شانس  9

 **دادن عدم توافقاهمیت و جزئی جلوه بی 25 ***بلند کردن صدا برای پذیرفتن نظرات خود توسط مردم محلی 10

 ***منظور پذیرش آن توسط مردم محلیپافشاری بر موضوع به 26 *های مبتکرانه هنگام بروز اختالفات با مردم محلیحلارائه کردن راه 11

12 
منظور اجتناب از عدم نظر کردن از بیان دیدگاه خود بهصرف

 **توافق با مردم محلی
 **جدی نگرفتن اختالفات 27

 **قبولان برای ارائه دلیل قابلداشتن زبنگه 28 *شدن در برابر مردم در قبال سازش آنان تسلیم 13

 **آرام کردن اختالفات با گفتن این که آنها جزئی و ناچیز هستند 29 **مهم ندانستن نتیجه عدم توافق با مردم 14

 ***دفاع محکم از دیدگاه خود در مقابل مردم محلی 30 **منظور کاستن از شدت تضاداهمیت جلوه دادن عدم توافق بهبی 15
 مقابله، *** کنترل )اجبار(گرایی، ** عدمحل* راه         
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 نتایج
دهد، میانگین سنی نشان می 2نتایج ارائه شده در جدول 

و  24ترین فرد سال، جوان 36/40مطالعه برابر افراد مورد 
ساله است. این افراد با داشتن متوسط  65ترین آنان مسن

سال سابقه کار، در اواسط نیمه خدمتی خود بودند،  26/14
یشتر طور نسبی تجربه شغلی کافی داشتند. ببنابراین به

درصد( متأهل بودند. 92مطالعه )اتفاق افراد مورد بهقریب

 5/37درصد افراد در شهر و  2/60همچنین محل زندگی 
مطالعه سوم از افراد مورد درصد در روستا بود. حدود یک

درصد( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی )لیسانس(  8/33)
ط مجموع، سطح متوسسواد بودند. دردرصد نیز بی 4/0و 

دیپلم بود )میانگین مطالعه در حد فوقتحصیلی افراد مورد 
 (. 6تا  0در دامنه  04/4

 

 مطالعهمشخصات عمومي افراد مورد  -2جدول 

 درصد هاگروه مشخصات

 سن )سال(
 36/40میانگین= 

30-24 
40-31 
50-41 
65-51 
 جواب بی

4/14 
6/40 
2/32 
5/12 
3/0 

 سابقه کار )سال(
 26/14میانگین= 

1 
5-2 

10-6 
20-11 
27-21 
30-28 

30< 
 جواببی

7/2 
1/15 
1/24 

33 
1/9 
4/14 
8/0 
8/0 

 سطح تحصیالت
 0-6دامنه: 

 04/4میانگین: 

 سوادبی
 ابتدایی

 راهنمایی
 متوسطه

 دیپلمفوق
 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر
 جواببی

4/0 
5/4 
9/4 

28 
9/15 
8/33 
1/12 
4/0 

 محل زندگی
 شهر

 روستا
 جواببی

2/60 
5/37 
3/2 
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مطالعه میزان  درصد افراد مورد 6/14نظر ها نشان داد از یافته
درگیری و اختالف بین مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی با 

درصد این میزان  1/9کم بود. در مقابل، مردم محلی در حد خیلی
درصد در حد  1/35درصد در حد متوسط،  3/28را در حد کم، 

 4/0یاد ارزیابی کردند. همچنین زدرصد در حد خیلی 5/9زیاد و 
(. درمجموع، میزان 2درصد به این سؤال پاسخ ندادند )شکل 

درگیری و اختالف بین مأموران یگان حفاظت با مردم محلی در 
 (.10/3حد متوسط به باال قابل ارزیابی بود )با میانگین 

 

 
 مطالعهبا مردم محلي از نظر افراد مورد ميزان اختالف و درگيری  -2شکل 

 

های مورد استفاده مأموران یگان بندی روشبرای رتبه
حفاظت از منابع طبیعی برای مدیریت تعارض، میانگین 

شد. نتایج نشان  محاسبهها( ها )روشامتیاز هر یک از گویه
من »های استفاده، گویههای مورد داد که از بین تمام گویه

حل در جهت حل اختالف، با کنم برای ایجاد راهپیشنهاد می
من از بحث »(، 04/6)با میانگین « یکدیگر همکاری کنیم

کنم که منجر به نزاع با راجع به موضوعاتی خودداری می
برای استفاده از »( و91/5 )با میانگین« شودمردم محلی می

حل برای های آنها در جهت ایجاد یک راهمردم محلی و ایده
ترتیب ( به86/5)با میانگین « کنمرفع مشکالت تالش می
وقتی بر »های اند. در مقابل، گویهبیشترین استفاده را کرده

رسم، از زیر آن شانه خالی سر موضوعی به توافق نمی
کنم مردم محلی وقتی گمان می»(، 76/1)با میانگین « کنممی

قصد دارند راجع به اختالفات مذاکره کنند، خودم را از آنها 
کنم وقتی تالش می»( و 74/1)با میانگین « کنمپنهان می

)با « کنممردم محلی نظر مرا بپذیرند، صدایم را بلند می
 اند. جدولترتیب کمترین استفاده را داشته( به80/1میانگین 

های های مربوط به استفاده از روشتبه گویهر 3
دهند. مقابله و کنترل )اجبار( را نشان میگرایی، عدمحلراه

گرایی حلاساس، رتبه اول در استفاده از روش راهاینبر
، «حلپیشنهاد همکاری برای دستیابی به راه»مربوط به گویه 
خودداری از بحث »مقابله مربوط به گویه در روش عدم

« شوداجع به موضوعاتی که منجر به نزاع با مردم محلی میر
دفاع با تمام »و در روش کنترل )اجبار( مربوط به گویه 

 بوده است.« قدرت از باور و عقیده خود

های مدیریت تعارض، جمع امتیاز برای بررسی روش
دلیل برابر های مربوط به هر روش محاسبه شد. بهگویه

استفاده برای سنجش هر روش و وردهای منبودن تعداد گویه
برای قابل مقایسه شدن آنها با یکدیگر، ترکیب خطی 

دار با تقسیم میانگین امتیاز هر روش بر تعداد غیروزن
های همان روش محاسبه شد. نتایج ارائه شده در گویه

در رتبه اول « گراییحلراه»دهد روش نشان می 4جدول 
های در رتبه« مقابلهعدم»و « کنترل»های جای دارد و روش

بعدی قرار دارند. برای پاسخ به این سؤال که آیا میزان 
داری با های مدیریت تعارض، تفاوت معنیاستفاده از روش

یکدیگر دارند یا خیر، از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج 
 (.5دار است )جدول نشان داد این تفاوت معنی

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد بی جواب

درصد 14.6 9.1 28.3 35.1 9.5 0.4
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 های برخورد با تعارضاتهای روشميانگين و رتبه گویه -3جدول 
 رتبه انحراف معيار ميانگين روش/گویه

    گرایيحلراه

 1 25/1 04/6 حلپیشنهاد همکاری برای دستیابی به راه 
 2 51/1 86/5 حل مشکالتهای آنان برای دستیابی به راهتالش بر استفاده از مردم محلی و ایده 

 3 38/1 81/5 حل جدید برای از بین بردن کشمکش و نزاعمطرح کردن مباحث و دالیل در دل یک راه 
 4 58/1 34/5 سبک و سنگین کردن نظرات خود و نظرات مردم محلی برای ایجاد توافق 

 5 46/1 23/5 های طرفین اختالف در آن گنجانده شده باشدحلی که دیدگاهپیشنهاد کردن راه 
 6 58/1 20/5 های مبتکرانه هنگام بروز اختالفات با مردم محلیحلارائه کردن راه 

 7 86/1 11/4 حل متعادلهای خود برای رسیدن به یک راهتعدیل خواسته 
 8 58/1 03/4 برای توافق با مردم محلیدرصد  50در نظر گرفتن شانس  

 9 62/1 66/3 کنندای را مطرح میابراز نظر کمتر هنگامی که مردم محلی ایده 
 10 02/2 89/2 تسلیم شدن در برابر مردم در قبال سازش آنان 

 11 97/1 95/2 حل نهایی رفع اختالفانجام مبادله با مردم محلی برای دستیابی به راه 

    مقابلهعدم 
 1 56/1 91/5 شودخودداری از بحث راجع به موضوعاتی که منجر به نزاع با مردم محلی می

 2 58/1 53/5 منظور روشن کردن وضعیت عدم توافقتالش به 
 3 62/1 52/5 قبولان برای ارائه دلیل قابلداشتن زبنگه 

 4 16/2 14/4 کنار کشیدن در هنگام احساس شروع درگیری با مردم محلی 
 5 93/1 54/3 منظور کاستن از شدت تضاداهمیت جلوه دادن عدم توافق بهبی 

 6 97/1 34/3 جدی نگرفتن اختالفات 
 7 69/1 13/3 آرام کردن اختالفات با گفتن این که آنها جزئی و ناچیز هستند 

 8 61/1 78/2 منظور اجتناب از عدم توافق با مردم محلینظر کردن از بیان دیدگاه خود بهصرف 
 9 54/1 23/2 اهمیت و جزئی جلوه دادن عدم توافقبی 

 10 65/1 17/2 مهم ندانستن نتیجه عدم توافق با مردم 
 11 47/1 74/1 پنهان کردن خود هنگامی که مردم محلی قصد دارند راجع به اختالفات مذاکره کنند 

 12 32/1 67/1 شانه خالی کردن از موضوع اختالف 

    کنترل )اجبار(

 1 62/1 73/5 دفاع با تمام قدرت از باور و عقیده خود 
 2 73/1 72/4 دفاع محکم از دیدگاه خود در مقابل مردم محلی 

 3 01/2 31/4 پافشاری برای اثبات ادعای خود 
 4 92/1 15/4 منظور درک نظرات توسط آنانتسلط بر مردم محلی به 

 5 86/1 56/3 مخالفت کردن با مردم محلی 
 6 85/1 33/3 منظور پذیرش آن توسط مردم محلیپافشاری بر موضوع به 
 7 45/1 80/1 بلند کردن صدا برای پذیرفتن نظرات خود توسط مردم محلی 
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 های مدیریت تعارضبندی روشرتبه -4جدول 

 رتبه  *دارترکيب خطي غيروزن انحراف معيار ميانگين هاروش

 1 65/4 81/8 16/51 گراییحلراه

 2 94/3 68/6 62/27 کنترل )اجبار(

 3 64/3 77/8 75/43 عدم مقابله
 7تا  1* دامنه: 

 

 های مدیریت تعارضمنظور مقایسه روشآزمون فریدمن به -5جدول 

 اولویت ایميانگين رتبه هاروش

 1 62/2 گراییحلراه

 2 89/1 کنترل )اجبار(

 3 49/1 عدم مقابله
 009/0داری در سطح: معنی    2درجه آزادی:     172/97مقدار مربع کای: 

 

 های مدیریت تعارضهای فردی/ شغلي با روشویژگيهمبستگي  -6جدول 

 .Sig (r)ضریب همبستگي  هاویژگي

  گرایيحلراه 

 459/0 046/0 سن

 277/0 067/0 سابقه کار

 936/0 -005/0 سطح تحصیالت

  کنترل )اجبار( 

 001/0 -20/0 سن

 107/0 -10/0 سابقه کار

 026/0 14/0 سطح تحصیالت

  مقابلهعدم 

 692/0 -03/0 سن

 704/0 02/0 سابقه کار

 150/0 09/0 سطح تحصیالت
 

منظور بررسی ارتباط بین سن، سابقه کار و سطح به
تحصیالت مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی با 

-های مدیریت تعارض از ضریب همبستگی اسپیرمنروش

رو استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که همبستگی 
دار بین سن و استفاده از روش کنترل وجود منفی و معنی

دیگر، هرچه بر سن مأموران یگان حفاظت بیاندارد. به
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افزوده شده است، از میزان استفاده آنان از روش کنترل 
این، روش کنترل دارای همبستگی برکاسته شده است. عالوه

دار با سطح تحصیالت بود. این یافته نشان مثبت و معنی
دهد با افزایش سطح تحصیالت مأموران یگان حفاظت، می

بر استفاده آنان از روش کنترل افزوده شده است. بقیه 
های مدیریت های فردی و شغلی با استفاده از روشویژگی

 (.6داری نداشتند )جدول تعارض همبستگی معنی
استفاده در مدیریت تعارض های موردوشبرای مقایسه ر

با توجه به وضعیت استخدام و محل زندگی مأموران یگان 

ویتنی استفاده شد. نتایج این بررسی -حفاظت از آزمون من
نشان داد که مأموران با وضعیت استخدام رسمی و ساکن در 

داری با تفاوت معنی« مقابلهعدم»شهر در استفاده از روش 
ضعیت استخدام غیررسمی و ساکن در روستا مأموران با و

اند. که از روش عدم مقابله بیشتر استفاده کردهطوریدارند، به
گرایی و کنترل، حلدر ارتباط با دو روش دیگر یعنی راه

داری بین مأموران رسمی و غیررسمی، همچنین تفاوت معنی
 (.7ساکن در شهر و روستا مشاهده نشد )جدول 

 

 های مدیریت تعارض با توجه به نوع استخدام و محل زندگيمقایسه روش -7جدول 

 .U Z Sig ایميانگين رتبه تعداد هاگروه روش

 گراییحلراه
 رسمی

 غیررسمی

163 

101 

76/134 

85/128 
7863 612/0- 541/0 

 کنترل
 رسمی

 غیررسمی

163 

101 

31/132 

81/132 
50/8200 051/0- 959/0 

 مقابلهعدم
 رسمی

 غیررسمی

163 

101 

45/141 

06/118 
6773 421/2- 015/0 

 گراییحلراه
 شهر

 روستا

159 

99 

43/132 

79/124 
50/7404 800/0- 424/0 

 کنترل
 شهر

 روستا

159 

99 

92/135 

20/119 
50/6850 752/1- 080/0 

 مقابلهعدم
 شهر

 روستا

159 

99 

97/137 

89/115 
6523 314/2- 021/0 

 

 بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان درگیری و اختالف 
بین مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی و اجتماعات 
محلی در حد متوسط به باالست. این یافته با نتایج 

( در کشور غنا سازگار 2014و همکاران )  Derkyiمطالعه
است، زیرا مطالعه آنان نشان داد که اختالف و درگیری جزو 

هاست. با توجه ناپذیر مدیریت منابع طبیعی و جنگلجدایی
های مبتنی توان نتیجه گرفت که روشبه نتایج این تحقیق می

و رسیدن به تفاهم با مردم محلی، جزو « حل مسئله»بر 
اند که ها برای مدیریت تعارض بودهترین روشهپُراستفاد

تأییدی بر تمایل بیشتر به همکاری و مصالحه با جوامع 
توجه است که محلی است. این یافته از این نظر قابل 
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های توصیه های مبتنی بر حل مسئله جزو بهترین روشروش
شده برای مدیریت تعارض هستند. البته هر روش در جای 

باید با توجه به موضوع تعارض و شرایط  خود مهم است و
ها از روش مناسب استفاده شود، اما مهم است که کدام روش

عنوان یک رویه کلی در مواجهه با اختالف با مردم محلی به
شده بیانگر و مدیریت تعارض استفاده شوند که نتایج یاد

مطالعه بود. البته  اهمیت روش حل مسئله در بین افراد مورد
آمیز و های تحکمکه در آن از روش« کنترل )اجبار(»روش 

که از « مقابلهعدم»شود، همچنین روش رقابتی استفاده می
های اجتناب از تعارض و سازش با جوامع محلی روش

های دوم و سوم قرار ترتیب در اولویتشود، بهاستفاده می
داشتند. یافته مربوط به روش کنترل با نتایج مطالعه 

Acharya وYasmi  (2008در مدیریت تعارض جنگل ) ها
نظر استفاده از روش در کشور نپال سازگار است، اما از 

شده مقابله( نتایج این تحقیق با مطالعه یادپرهیز )عدم
مقابله همخوانی ندارد، زیرا در کشور نپال از روش عدم

 طور گسترده استفاده شده است.به
های مدیریت تعارض نشان داد مأموران مقایسه روش

بیشتر « مقابلهعدم»رسمی، همچنین ساکن در شهر از روش 
کاری آنان نسبت به اند که بیانگر محافظهاستفاده کرده

این، برمأموران غیررسمی و ساکن در روستاست. عالوه
و سطح تحصیالت « کنترل»ارتباط بین استفاده از روش 

دهد با افزایش میزان آمد که نشان می دستمثبت به
تحصیالت مأموران یگان حفاظت، تمایل آنان به استفاده از 

دیگر، بیانآمیز و قهری بیشتر شده است. بههای تحکمروش
این قبیل افراد در مواجهه با جوامع محلی تمایل بیشتری به 
استفاده از اجبار و فشار برای حل تعارض داشته و انعطاف 

شود اند. بنابراین پیشنهاد میاز خود نشان داده کمتری
آمیز با مردم محلی یا استفاده هنگامی که نیاز به رفتار تحکم

از اجبار ضروری نیست، از مأموران با سطح تحصیالت باال 
هایی کارگیری آنان در زمانحال، بهعیناستفاده نشود. در

محکم در های قاطع و شود که استفاده از روشپیشنهاد می
برابر متخلفان ضروری باشد. همچنین، با افزایش سن 
مأموران یگان حفاظت، از میزان استفاده آنان از روش 

تر تمایل دیگر، افراد مسنبیانکاسته شده است. به« کنترل»
اند. بنابراین آمیز داشتههای تحکمکمتری به استفاده از روش

آمیز برای ای تحکمهدر مواقعی که نیازی به استفاده از روش
شود از مأموران با مدیریت تعارض وجود ندارد، پیشنهاد می

 سن بیشتر استفاده شود. 
 تشریک داده استحقیقات نشان با توجه به اینکه ت

و این تعارض است  برای مدیریتمؤثرترین روش  ،ساعیم
گرایی بیشترین کاربرد را در حلتحقیق نیز نشان داد روش راه

یگان حفاظت دارد، تقویت و استمرار این شرایط  بین مأموران
بین جوامع محلی همفکری و همکاری  مشارکت،نیازمند بهبود 

توانند می کسانی است.و مأموران حفاظت از منابع طبیعی 
و دارای هوش عاطفی  ایجاد کنند کهتفاهم  برای یچنین محیط

ن بنابرای(. Butler, 1994د )باشن های ارتباطی مناسبمهارت
های های آموزشی مناسب برای بهبود مهارتالزم است برنامه

ارتباط فردی و گروهی مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی 
وگوی مؤثر در نظر گرفته شود تا ضمن ارتقای ارتباط و گفت

آنان با مردم محلی، به کاهش تعارض در حفاظت از منابع 
ود راهکارها و شاین، پیشنهاد میبرطبیعی کمک شود. عالوه

پیشنهادهای مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی برای 
مدیریت بهتر تعارض بررسی شود. همچنین، بررسی دیدگاه 

تواند به یافتن جوامع محلی درباره عوامل ایجاد تعارض می
های منابع طبیعی های کاهش اختالف و تضاد در عرصهراه

طبیعی و بررسی کمک کند. پایش مستمر تعارضات در منابع 
کار رفته برای حل آنها نیز توصیه های بهاثربخشی روش

در ویژه بهمدیریت تضادهای اجتماعی که آنجاییشود. ازمی
وگو گفتبرای  ایزمینهبه وجود سطح محلی بیش از هر چیز 

شود با استفاده از وابسته است، بنابراین پیشنهاد میمذاکره و 
های محلی، ل جلسات و نشستهای مناسب مانند تشکیروش
وگوی دوجانبه مردم با مأموران یگان حفاظت درباره گفت

 مسائل و مشکالت صیانت از منابع طبیعی افزایش یابد. 
 

 سپاسگزاری 
بودجه این پژوهش از سوی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان و قرارداد پژوهشی شماره 
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شاورزی و منابع طبیعی با دانشگاه علوم ک 25047/96
کنندگان اندرکاران و حمایتگرگان تأمین شده است. از دست

 شود. این پژوهش قدردانی می
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Abstract 

    Protection of natural resources is an important responsibility of the country's Natural 

Resources Protection Unit (NRPU). The purpose of NRPU is to protect natural resources more 

effectively due to the numerous attacks on rangers and foresters by offenders, wood smugglers, 

and poachers. One of the problems regarding NRPU is how to manage conflicts with local 

communities relating protection of natural resources. Various methods has been reviewed for 

resolving conflicts addressed in the present study. The study population consisted of official 

agents (180 people) and nonofficial agents (variable in number) of the NRPU in Golestan 

province that 264 of them were randomly investigated. The results showed that in the range of 1 

to 5, the mean rate of conflict between the agents of NRPU and local people is 3.10, which 

could be assessed as moderate to high. “Solution-oriented, "control", and "avoidance" methods 

have also been used to manage conflicts, respectively. Official agents as well as city dwellers, 

have increasingly used the "avoidance" method. With increasing of the level of education of the 

NRPU agents, the use of “control” method has increased, but older agents have used this 

method less. It is suggested that agents with lower levels of education and older age be used for 

minor violations and disputes that do not require harsh treatment with local people. In addition, 

it is recommended that individual and group communication skills training courses be 

developed for NRPU agents to improve connections between natural resources conservation 

agents and the public. 
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