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تبیین راهبرد ارتقای کیفیت فنون مذاکره
غالمرضا بردبار

*1

چكیده
هدف تحقيق حاضر شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثّر بر ارتقاي كيفيت مذاكره است .اين پژوهش از نوع
تحقيقات كاربردي و تحليلي ـ پيمايشي بوده و براي جمعآوري اطالعات مربوط به آن ،از روشهاي
كتابخانهاي ،مطالعه ي ادبيات موضوع و پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماري را نمايندگان هيأتهاي
تشخيص اداره كار و امور اجتماعي استان يزد تشکيل ميدهد .در تجزيهوتحليل دادهها ،از روشهاي آماري
مانند ،آزمون فرض (براي  51گمانه) و تحليل واريانس ،استفاده شده است .جهت رتبهبندي عوامل اثرگذار و
تعيين درجه اهميت آنها نيز تکنيکهاي پيشرفته تصميمگيري (تاپسيس) بهكار گرفته شده است .نتايج
تجزيهوتحليل دادهها نشان ميدهد كه عامل انتخاب و انتصاب نمايندگان (كارگران و كارفرمايان) مربوطه
براساس تخصص وشايستگي بيشترين تأثير و عامل نظام تشويقي كمترين تأثير را در ارتقاي كيفيت مذاكره
دارند .

کلیدواژهها :مذاکره؛ تشكلهای کارگری و کارفرمایي؛ هیأتهای حل اختالف؛ تاپسیس ،یزد.

تاريخ دريافت مقاله ،1931/55/51 :تاريخ پذيرش مقاله1931/7/11 :
* استادیار ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئول).
Email: Gbordbar@yazduni.ac.ir
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 .1مقدمه

براي حل اختالف موجود بين كارگر و كارفرما ميتوان از رويکردهـاي دوجانبـهگرايـي (كـارگر و
كارفرما) يا سهجانبه گرايي (كارگر ،كارفرما  ،دولت) استفاده كرد كه در هر دو مـورد ،لـزوم تشـکيالت
صنفي مربوطه الزامي است .اما در كشور ما متأسفانه اين مکانيزمهـا داراي مشـکالت عديـده و فا ـد
استحکام الزم هستند كه در مراحل آتي در مورد آنها بحث خواهد شـد .مطالعـهی اسـناد و مقـرّرات
بين المللي در اين زمينه حاكي از آن است كه حـل اخـتالف كـارگري كارفرمـايي بايسـتي از طـرفين
گفتگو و مذاكره و بهنحو عقاليي ،منصفانه ،سريع و بدون تنش انجام پذيرد و منافع طرفين را نيـز در
برگيرد ،در غير اين صورت ،ميتواند آثار جبران ناپذيري در محيطهـاي توليـدي و صـنعتي بـر جـاي
گذارد [.]9
مطالعات انجامشده در ايران نشان ميدهد كه در فرايند حل اختالفات ،اشکالهاي متعددي وجود
دارد .از جمله اينكه معدودي از افراد مذاكرهكننده هنر و دانش مربوطه را بهخوبي ميدانند .همچنـين،
به نسبت حجم باالي پروندهها در مراجع حل اختالف ،هيأتهاي تشخيص و حل اختالف با مراجعـان
زيادي مواجه هستند و اين ارباب رجوعها (كارگران ،كارفرمايان و يـا نماينـدگان آنهـا) نيـز از نحـوه
رسيدگي به پروندههاي مربوطه ناراضي هستند ،زيرا در جلسات و نشستها ،عمدتا بـه سـخنان آنهـا
توجهي نميشود و زمان دادخواهيها نيز بسيار طوالني است .چنين استنباط مـيشـود كـه علـيرغـم
دخالت عوامل مختلف دركمتوجهي نسبت به مسأله مذاكره ،فقدان آموزش و عدم اطـالع نماينـدگان
كارگر كارفرما و دولت از مباحث ،فنون و هنر مذاكره و عدم صالحيتهاي الزم براي نمايندگان مـورد
نظر در مراجع حل اختالف و غيره از جمله مسائلي هستند كه مورد تأييـد ـرار گرفتـهانـد .بنـابراين،
ميتوان چنين استنباط كرد كه اهميت و ضرورت انجام اين تحقيق كامالً مورد نيـاز و اجتنـابناپـذير
است [.]8
اين پژوهش دروا ع ،به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسـش اسـت كـه تـأثير سـاختار و فراينـد
مذاكره و چانهزني در عملکرد مراجع بررسيكنندۀ دعـاوي كـارگري و كارفرمـايي (هيـأتهـاي حـل
اختالف) چگونه بايد باشد تا از آن طريق ،بتوان باب گفتمان و مذاكره را در جلسات هدايت كرد و بـه
نتايج مطلوب دست يافت .هدف اصلي پژوهش حاضر اوّالٌ شناسايي عوامل اثرگذار بر ارتقـاي كيفيـت
مذاكره در هيأتهاي مذكور با شيوههاي پيشرفتۀ تصميمگيري چندمعياره مانند تاپسيس اسـت تـا در
نهايت ،بتوان با فراهم نمودن عوامل ،از اتالف و ـت و گسـترش سـواتفاهمات و احيانـاً سـتيزههـا و
برخوردهايي كه حين گفتگو در مذاكرات انجام ميپذيرد را جلوگيري كرد.
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در فرايند گفتگو و مذاكره ،ارتباطات نقش اساسي دارد ،به عبـارت ديگـر بـدون بر ـراري ارتبـاط
مذاكرهاي وجود ندارد .اهميت اين مسأله را ميتوان در تعريف مذاكره جسـتجو كـرد .مـذاكره عبـارت
است از جريان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسيدن به يک تصـميم مشـتر  .ارتباطـات
هرگز كار سادهاي نيست حتّي بين افرادي كه داراي سابقۀ زيادي از ارزشها و تجارب مشتر هستند
[.]8
به عبارت ديگر ،ميتوان گفت مذاكره جريان و فرايندي است كـه بـين دو يـا چنـد طـرف آغـاز
ميشود و هدف آن رسيدن به توافق و دستيابي به امتيازاتي است .بعضي از صاحبنظران معتقدند كه،

مذاكره يا چانهزدن فرايندي است كه در آن دو گروه يا دو طرف ،كاال يا خدماتي را مبادله مـيكننـد و
هريک ميكوشند تا منافع خود را تأمين كند .اين مذاكرات ميتواند بـهصـورت انفـرادي و يـا جمعـي
صورت پذيرد .اما امروزه به دليل تغيير ديدگاههاي مديران و رشد بيشتر زيردستان ،بحـث و گفتگـو و
مذاكره جايگزين "بله ربانگويي" گذشته شده است .فلسفۀ وجودي مذاكره ،بررسي عقايد مخالف به
منظور دستيابي به ديدگاه مشتر مورد پذيرش است .مدير نبايداز اينکه نظر ديگران را بپرسد هراسي
به خود راه دهد .هراندازه نظر همکاران ،مرئوسين و افراد مافوق پرسيده شـود ،آنـان بيشـتر احسـاس
ميكنند كه شأن و حرمتشان نگه داشته شده است [.]59
بنابراين ،ميتوان گفت تقريباً همه افراد با سازمان به گونهاي به مذاكره مينشينند .ايـن موضـوع
روشن است كه كاركنان با مديريت و مديريت با همکاران ،مقامهاي باالتر و ساير افراد مذاكره كند يا
چانه بزند .طبق تعريفي كه از جانب سازمان بينالمللي كار ارائه شده است ،مذاكرات جمعي مـذاكراتي
است كه درباره شرايط كار بين كارفرما و يا گروهي از كارفرمايان و يا يک يا چند سازمان كارفرمـايي
از يک طرف و يا يک يا چند سازمان كارگري از طرف ديگر به منظور حصول توافق صورت ميگيـرد
[.]17
چنانچه طرفين در مورد موضوعات مورد مذاكره به توافق برسـند و هريـک از آنهـا انتظـارات و
تو عات خويش را براي حصول توافق تعديل كنند ،مذاكرات جمعي به عقد پيمان 1منجر خواهد شد .در
صورت عدم توافق ،ممکن است مذاكره مو تاً به تعويق افتد و در زماني ديگر انجام شود و يا اينکه بـه
اعتصاب ،5تعطيل محل كار 9و يا اخراج كاركنان بينجامد .البته ،تصور تفـاهم كامـل بـين كـارگران و
1.Agreement
2. Strike
3. Lock out
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كارفرمايان و گروهها يا دستههاي صنفي آنها امري آرماني است .بروز اختالف در هر فرصتي متحمل
است و نظام حل و فصل اختالفات كارگري نه يک امر خارجي و جانبي بلکـه يکـي از موضـوعهـاي
اصلي الينفک حقوق كار محسوب ميشود .رابطۀ كارگر و كارفرما هم يک رابطۀ فـردي و هـم يـک
رابطۀ جمعي است و اختالفات كارگر و كارفرما نيز در نتيجه به روابـط فـردي و بـه روابـط اجتمـاعي
طرفين مربوط ميشود .عدم توجه به اين مسأله ممکن است حتـي واحـدهاي صـنعتي را وارد بحـران
كرده و تعطيل كند [.]51
حساسّيت اختالفات كارگري و كارفرمايي درت كارفرما و شکنندگي كارگر به خاطر امکان اخراج
وي توسط كارفرما و وابستگي شديد معيشت او به مزدي كه از كارفرما دريافـت مـيكنـد و ضـرورت
اعتماد اجتماعي حکم ميكند كه اوالً رسيدگي به اختالفات سريع و به دور از تشـريفات و شـيوههـاي
معمول ضايي باشد تا تصميمگيري آسان و سريع باشد و ثانيـاٌ ،رسـيدگي بـهصـورت اجتمـاعي و بـا
مشاركت نمايندگان دولت براي حفظ منافع جامعـه و نظـم اجتمـاعي و نماينـدگان طـرفين اخـتالف
(كارگران و كارفرمايان) انجام شود .در برخي از اسناد مرتبط با مقررات بينالمللي كار مانند مقاولهنامـۀ
شمارهي  )1317( 81پيرامون حلاختالف كار مواردي به شرح ذيل مطرح ساخته است [.]13
 .1كليۀ روشهاي حل اختالف بين كارگران و كارفرمايان بايد به سادهترين و سريعترين وجه ممکن
باشد (مادۀ )1؛
 .5كارگران و كارفرمايان بايد به پرهيز از اختالف تشويق شوند و در صورت بروز اين گونه اختالفات،
بايد از طريق سازش و به نحو منصفانه حل شوند (مادۀ )6؛
 .9هر چه سريعتر بايد روشهاي حل اختالف بين كارگران تأسيس شوند و نمايندگان طرفين و يا
سازمانهاي صنفي آنها بايد به تساوي در نظام حل اختالف مشاركت داشته باشند (مادۀ.)7
تبیین جایگاه و نقش تشكالت صنفي در حللاختالفلات .در سـال ، 1313سـازمان بـينالمللـي
كار1مقاولهنامه  871را تصويب كرد .در اين مقاولهنامه چنين آمده است :آزادي انجمنهـا و حمايـت از
حق تشکل :كارگران و كارفرمايان حق دارند تا بدون هرگونه تمـايزي ،بـه انتخـاب خـود بـه منظـور
پيشبرد و دفاع از منافع مربوطه خويش تشکيل سازمان داده و به آن ملحق گردند .بدينسان ،كارگران
در مقابل كارفرمايان به نحو دستهجمعي رو در روي يکديگر رار ميگيرند تـا بـا مـذاكرات ،گفتگـو و
مجادالت منطقي ،اصولي و مبادلـهی خواسـتهـا و نيازهـاي متقابـل بـه ديـدگاههـاي مشـتر در
)1. Internation Labor Organisation (ILO
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زمينههاي مختلف كار و اشتغال نايل آيند .در حقوق كار امروزي نيز حق دفاع از منافع شـغلي توسـط
سازمانهاي كارگري و در مراجع حل اختالف است .سازمان كـارگري حـق دارد از طريـق شـركت و
عضويت در شوراهاي حل اختالف در مورد اختالفات فردي و جمعي كارگران دفاع و دادخواهي نمايـد
[.]55
در ابتداي امر ،كارفرمايان از بول كارگران به عنوان طرف مذاكره ابا داشتند و مذاكره بـا آنـان را
دون شأن خويش ميپنداشتند اما ،آنها كه از اعتصابات مکرّر متضرّر ميشدند به تدريج منافع خود را
در آن تشخيص دادند كه به مذاكره 1با كارگران و نمايندگان آنها تن در دهند .بر اثر اين تالشهـاي
مجدّانه بود كه كار گران داراي درت مذاكره بـا كارفرمايـان شـدند و كارفرمايـان نيـز بـا تشـکل در
سازمانهاي كارفرمايي از امکان ا دام هماهنگ در بال كارگران مستفيذ شـدند .بـه ايـن ترتيـب ،بـا
گسترش سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به تدريج مذاكرات بهصورت گروهي نيز انجام گرفـت [.]6
البته ،نبايد فراموش شود كه دامنه توسعه مذاكرات و پيمانهاي جمعـي در كشـورهايي بيشـتر ارتقـاا
يافته كه وانين و مقررات موجود در راه تشکل كارگران و كارفرمايان در سازمانهاي ذيربط  ،موانـع
و محدوديتهايي بهوجود نياوردهاند .طبق آماري كه در نشريۀسازمان بـينالمللـي كارآمـده اسـت در
كشورهاي مختلف درجه تشکل كارگران در سازمانهاي كارگري كـه بتواننـد نماينـدگي آنهـا را در
مذاكرات جمعي برعهده گيرند ،متفاوت بوده است [ .]55بهطوري كه از نمودار زير استنباط مـيگـردد،
سوئد باالترين درجهی تشکل و فرانسه پايينترين درصد عضويت را داشتهاند [.]15
مطالعه آمار و اسناد تشکلهاي به ثبترسيده ايران ،نشان ميدهد افزايش كمي اين تشکلهـا در
دهه هفتاد است .نتايج حاصل از يک كار تحقيقاتي در اين حوزه نشان ميدهد كه اين تشکلها داراي
جايگاه و نقش مورد انتظار نيستند و ضاوت كارگران نسبت به كارآمدي آنها منفي است [ .]5عـالوه
بر اين ،نتايج يک پيمايش ديگر چنين نشان ميدهد :كارفرمايان ايراني دركـل ،فعاليـت تشـکلهـاي
كارفرمايي خود را ضعيف تلقي ميكنند؛ به عبارت ديگر ،حدود  11درصد معتقدند كـه ميـزان فعاليـت
اين تشکالت خيلي كم است 51 ،درصد آن را خوب و  91درصد نيز متوسط ارزيابي ميكنند [.]11
نقش جدید تشكلهای کارگری در سازمانهای مشارکتي .در دنياي مدرن ،مناسبات بين كارگر
و مديريت و درون خود اتحاديههاي كارگري داراي ويژگي خاص شده است .استفاده از استراتژي بـرد
و باخت ،تهديد ،بازيهاي درت ،نمونهاي از اعتماد اند و مناسبات استبدادي است .اما اين امـر نيـز
1. Negotiation
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به هنگامي كه سازمان اصول مشاركتي را در پيش ميگيرد تغيير پيدا مـيكننـد .در هنگـام بر ـراري
مشاركت ،مقامات كارگري و مديريت در يکسوي ميز مينشينند ،با هم به همکـاري مـيپردازنـد تـا
تجارت و افراد ذينفع در آن موفق شوند .طرفين توافق دارند كه اتحاديهها داراي اين حق هستند كـه
از منافع جمعي 1كاركناني حمايت نمايند كه آنها را انتخاب كردهاند .در صنايعي كه به سرعت در حال
تغييرند اتحاديهها نيز ميتوانند از طريق پرورش مهارت كارگران( ،مانند مذاكره و گفتوگو) ،بازآموزي
و بهكارگيري آنان ،در وظايفي كه انجامش براي يک شركت مشکل است ،كمک مؤثري داشته باشند.
امروزه ،صرفنظر از اينكه چه كشوري باشد ،نياز به مناسبات و نقشهاي نوين در همه جا وجود دارد.
جزئيات بيشتر را ميتوان در جدول ذيل مشاهده نمود [.]18
جدول  .1نقش جديد اتحاديههاي كارگري در سازمان مشاركتي
سطح بینش:
ـ نمايانگر منافع جمعي درازمدت كارمندان است؛
ـ منافع كارمندان و ديگر گروههاي ذينفع را متوازن ميكند و به حل مشکالت بين آنان ميپردازد؛
ـ ابليت خود را افزايش ميدهد تا نمايندهاي طوالنيمدت باشد؛ به عنوان مثال ،فنون مذاكره و هنر آن را فرا ميگيرد؛
ـ به تعريف دوباره نقش خود ميپردازد.
سطح زمینه:
ـ از ديدگاه تمام كارمندان ،آنها بهبود فرايندهاي كسبوكار متداول را ارزيابي و توصيه ميكنند؛
ـ فرايندهاي نمايندگي جمعي را در جاي خود رار ميدهد كه ضامن عدالت و تأثير مؤثر است.
سطح کنش:
ـ كارگران را آموزش ميدهد و حمايت ميكند تا به تغيير انوني اعتماد كنند؛
ـ مشاركت ،خود مديري و نوآوري را مورد تشويق رار ميدهد؛
ـ از حقوق و بيان نيازهاي فرد و گروه حمايت ميكند؛
ـ در درون خود اتحاديه به نحوي مشاركتي مديريت و سپس عمل ميكند.

بنابراين ،براي نيل به تمام مواردي كه مطرح است مسأله ارتباطات ،گفتمان و مذاكره براي نقش
جديد اتحاديهها اجتنابناپذير است و بايستي به آن توجه ويژهاي بشود.
منابع و مراجع حلاختالف .براي حلوفصل اختالفات كارگري و كارفرمايي ،كشورهاي مختلف هـر
يک راه حلهاي خاصي را ارئه كردهاند .يکي از راههاي منطقي و مسالمتآميـز مـذاكره و گفتگـو بـه
1. Group Interests
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منظور سازش بين كارگر و كارفرما و نماينـدگان آنـان اسـت.در ايـن روش طـرفين اخـتالف پـس از
گفتمان و مذاكرهي مستقيم به نظرات مشتر يا نزديک به هم رسيده و اختالفات خود را كنار مـي-
گذارند .البته الزمۀ موفقيت فرايند مذاكره حسننيت و گذشت متقابل و ساير خصوصيات و ويژگيهاي
اخال ي و رفتاري است كه بايد در طول مذاكرات مدنظر رار گيرنـد .بنـابراين ،مـذاكره و گفتگـو بـه
منظور سازش در فرايند اختالفات فردي و جمعي كاربرد دارد [.]3
در فصل نهم انون كار در جمهوري اسالمي ايران (مواد  117تا  )166نيز حلوفصـل هـر گونـه
اختالف فردي بين كارفرما و كارگر و كارفرما و كارآموز را كه ناشي از اجراي ـوانين و مقـررات كـار
راردادهاي فردي و پيمانهاي دستهجمعي باشد در مرحلهی اول ،از طريق سازش مستقيم بين كارگر
و كارفرما نمايندگان آنها و در صورت عدم حصول سازش ،از طريق ارسـال دعـوي بـه هيـأتهـاي
تشخيص و هيأتهاي حل اختالف پيگيري خواهد شد .در ذيل به معرفي اين دو هيأت پرداخته شـده
است.
ل هیأت تشخیص .مرجع بدوي و نخستين مراجعه كارگر و كارفرما ،هيأت تشخيص است .اين
هيأت از سه عضو تشکيل ميشود كه يک نفر از سوي وزارت كار و يک نفر ديگر از سوي كارگران و
كارفرمايان حضور مي يابند .اين هيأت تشخيص در سطح هر استان مستقر مي شود .اگر ميزان كار
هيأتها زياد باشد وزارت كار ميتواند نسبت به تشکيل هيأت تشخيص در سطح هر استان ا دام
نمايد .موارد دعوي و مورد اختالف در اين هيأت مطرح ميشود و مورد بحث و گفتوگو و مذاكره رار
ميگيرد و رأي مورد نظر به مبناي اين بحث و گفتگوي جمعي صادر ميشود .در صورتي كه طرفين
نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشند اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختالف تقديم مينمايد
(مادۀ  113ق.كار).
سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا اين نمايندگان صالحيت ،شايستگي و مهارت
الزم در انجام وظيفۀ مربوطه را (كه عمدتاً رسيدگي و اخذ تصميم در مورد هرگونه اختالف فردي و يا
حتي جمعي كار است) دارند .به عنوان مثال ،براي نماينده وزارت كار در اين هيأت شرايط خاصي
(مانند ميزان سواد ،تخصص و يا تجربه) پيشبيني نشده است كه اشکال و ضعف بزرگي است .اين
امر مي تواند كيفيت فرايند مذاكره گفتگو و چانهزني در اين هيأت را تا حد زيادي كاهش دهد [.]13
ضمناٌ داشتن حدا ل گواهينامۀ پايان دوره ابتدايي جهت عضويت كارگران در هيأت تشخيص نيز
خالي از اشکال نيست (بند 5ماده  118ق.كار).
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ل هیأت حلاختالف .در صورتيكه يکي از طرفين دعوي نسبت به راي هيأت تشخيص اعتراض
داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حلاختالف تقديم مينمايند (مادۀ  113ق.كار) .هيأت حل-
اختالف نيز در سطح استان تشکيل ميشود و مرجع تجديد نظر از آراا هيأتهاي تشخيص ميباشد و
شامل  3نفر است بدين شرح 9 :نفر نمايندۀ كارگران 9 ،نفر نمايندۀ كارفرمايان و  9نفر نمايندۀ دولت.
شرايط و ويژگي نمايندگي كارگران و كارفرمايان در هيأتهاي حلاختالف به موجب ماده  1آئيننامه
اعضاي هيأتهاي حلاختالف د يقاً مانند شرايط نمايندگان هيأتهاي تشخيص ميباشد كه در سطح
بسيار نازلي ميباشد [.]13
همانطوركه توضيح داده شد ،در صورت ارجاع دعوي به هيأت حلاختالف ،پروندۀ مورد نظر در
جلسه رسمي مورد بررسي و مذاكره و بحث و گفتگو رار ميگيرد و راي الزم صادر ميگردد (مواد
165تا166ق.كار) .اما چنانچه مبناي و وع اختالفات جمعي باشد (مادۀ 115ق.كار) موضوعهاي مورد
درخواست طرفين از طريق مذاكره و دستهجمعي در مراجع حلاختالف رسيدگي خواهد شد [.]55
ناگفته نماند كه مذاكرۀ دستهجمعي ،اختالفي است غير حقو ي كه ميتوان آن را اختالف منافع هم
دانست .اين مسأله معموالً به هنگام مذاكرۀ دستهجمعي و بل از توافق و انتقاد پيمان دستهجمعي كار
پديدار ميشود [.]13
در تحقيقات انجاميافته ،مهمترين علل اختالفات بين كارگران و كارفرمايان در هيأتهاي
تشخيص و حلاختالف كه طرح شدهاند به ترتيب اهميت عبارتاند از:
 .1اخراج كارگران به دليل وضعيت ا تصادي كارخانهها؛
 .5عدم پرداخت دستمزد بر اساس مقرّرات؛
 .9عدم شناخت كارگران و كارفرمايان از وانين كار؛
 .1تحميل راردادهاي مدت مو ت كار به كارگران كه به زيان آنها تنظيم ميشود؛
 .1عدم بيمۀ كارگران توسط كارفرمايان؛
 .6عدم اجراي انون كار توسط كارفرمايان؛
 .7طرح شکايت براي اختالفات جزيي به دليل بيهزينه و سهل بودن دادرسيها؛
 .8تخطّي كارگران از مقررات انون كار.
اما ،مسأله اصلي كه بايد در اينجا مطرح شود اين است كه داليل حجم باالي پروندهها در
هيأتها و مراجع حلاختالف ،هيأتهاي تشخيص و حلاختالف همواره با مراجعان زيادي مواجه
هستند كه به دليل اختالفات ناشي از روابط كار ،به آنها مراجعه ميكنند .نتايج يک پيمايش در ايران
نشان ميدهد كه يکي از عوامل اثرگذار بر كندي رسيدگي به پروندهها در هيأتهاي تشخيص و
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حلاختالف بيتوجهي اعضاي مراجع حلاختالف به اظهارنظرها و توضيحات طرفين دعوي است.
معموالً در هر دادرسي ،عالوه بر توجه به اسناد مدار و ادلۀ موجود ،توجه به گفتگو مکالمات و
توضيحات طرفين دعوي امري انکارناشدني است.در اين بررسي ،حدود  76درصد اظهار كردهاند كه
اعضاي هيأت در مراجع حلاختالف به سخنان اظهارات و توضيحات آنها كمتر توجه كردند .هر چند
كثرت مراجعان به نوبۀ خود ،حجم باالي پروندهها را در مراجع يادشده به همراه دارد اما ميزان رضايت
از طول مدت رسيدگي به شکايت نيز چندان رضايتبخش نبوده است [.]15
در تحقيق ميداني كه بر روي كارگاههاي توليدي و خدماتي شهر تهران انجام گرديد ،مشخص
شد كه عليرغم دخالت عوامل مختلف در كمتوجهي به مذاكرات و پيمانهاي دستهجمعي ،مسأله
آموزش و عدم اطالع كارگران و كارفرمايان از مبحث مذاكرات و پيمانهاي جمعي از جمله مسائلي
بوده است كه همواره مورد تأييد رار گرفته است [.]11
عوامل اثرگذار بر مذاکره .به منظور ايجاد ارتباطات اثربخش در فرايند گفتگو و مذاكره ،عوامل زيـر
اثرگذارهستند:
 .1فعاالنه به سخن طرف مقابل گوش بدهيد و آنچه را گفته ميشود در كنيد؛
 .5طوري صحبت كنيد كه ديگران مطلب شما را در كنند؛
 .9دربارهی خودتان صحبت كنيد و نه طرف مقابلتان؛
 .1روابط كاري بر رار كنيد .داشتن شناخت شخصي از طرف مقابل وا عاً كمک ميكند؛
 .1با مسأله رو در رو شويد و نه با افراد.
رابينز ،1عوامل اصلي و مؤلفههاي فرايند مذاكره را مطالعه كرده كه خالصهاي از آن بدين شرح
است:
يک سونگري در تصميمگيري شامل مواردي است از بيل )1:اصرار ورزيدن و چارچوب وجود
اطالعات پشتيباني بعد از رارداد؛  )5اعتماد بيش از حد؛  )9ويژگيهاي شخصيتي؛  )1تفاوتهاي
فرهنگي.

1. Robbins P.S
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در حقيقت ،يکي از پيششرطهاي مذاكره و گفتگو ،رعايت انصاف و منطق در برابر طرف مقابل
است و براي اينکه موضوع را به اثبات برسانيد ،بهتر است موارد ذيل را همواره بهخاطر بسپاريد:
 .1طرف مقابل خود را در كنيد؛
 .5در حين مذاكره عصباني نشويد؛
 .9از خودبيني اجتناب بورزيد؛
 .1سرزنش مکنيد؛
 .1سراپا گوش باشيد؛
 .6به شخصيت طرف مذاكره حمله مکنيد؛
 .7با اشخاص لجوج مدارا كنيد؛
 .8ميانجي يا حکم انتخاب كنيد.
بههنگام مذاكره ،از دو روش يا استراتژي استفاده ميشود.
 .1استراتژي بردوباخت
 .5استراتژي بدون باخت
اين استراتژيها در جداول  5و  9نشان داده شده است.
جدول  .5مقايسۀ استراتژي"بدون باخت" با استراتژي مبتني بر "برد و باخت"].[91
چانه زدن

برد و باخت

بدون باخت

بر سر مقدار منابعي كه بايد تقسيم شود
انگيزههاي نخستين
منافع اوليه
نوع رابطه

مقدار ثابت
من ميبرم ،تو ميبازي
تضاد منافع
بلندمدت

مقدار متغير
من مي برم ،تو ميبري
منافع طرفين
كوتاهمدت

جدول  .9دامنهي چانهزدن براي رسيدن به توافق -منبع :همان
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استراتژی مبتني بر بردوباخت .براي روشنتر شدن اين بحث ،فرض كنيد در روزنامـه مـيخوانيـد
شخصي ميخواهد خودرو خود را بفروشد و اين درست همان چيزي است كه شما در پـي آن هسـتيد.
به محل ميرويد و ميبينيد كه شرايط آن مطلوب است .فروشنده يمتي را تعيين ميكند و شما مايـل
نيستيد كه آن مبلغ را بپردازيد؛ بنابراين وارد مذاكره ميشويد و چانه ميزنيد .اين فرآينـد چانـهزدن را
چانهزدن مبتني بر "بردوباخت" مينامند .مجموع بردوباخت صفر است .يعني ،سود يـا نفعـي كـه بـه
يکي از طرفين معامله ميرسد به زيان ديگري است .در مثال باال ،هر مبلغي كه خريدار بتواند از يمت
آن كم كند به نفع او خواهد بود .برعکس ،هر مبلغ اضافي كه فروشنده بتواند بگيرد بـه زيـان خريـدار
تمام ميشود .اين اساس روح مذاكره يا چانهزدن مبتني بر بردوباخـت ،ايـن اسـت كـه بايـد هـركس
سهمي مشخصي از يک مقدار ثابت يا مشخص بهدست آورد.
اين نمونه را هنگاميكه اتحاديه كارگري بر سر دستمزد با مديريت سازمان مذاكره ميكنـد مـي-
توان مشاهده كرد .اصوالً نمايندگان كارگران با اين هدف بر سر ميز مذاكره حاضر ميشوند كه بتوانند
تا حد امکان ،منافع كارگران را تأمين كنند .هر ميزان پولي كه آنها بتوانند از مديريت دريافـت كننـد
براي سازمان ،هزينهآور 9است .بنابراين ،هريک از طرفين مذاكره ميكوشد تـا بـه نفـع خـود و زيـان
ديگري كار كند.
در جدول  5استراتژي مبتني بر بردوباخت نشان داده شده است .طـرفين مـذاكره  Bو  Aناميـده
ميشوند .هريک هدفي مشخص دارد و ميداند كه در پي دستيابي به چيست .هريک از آنها تـا حـد
معين يا ميزان مشخصي كوتاه ميآيد و اين پايينترين حدي است كه خواهـد پـذيرفت .فاصـلۀ بـين
ارزيابي كه هريک از طرفين براي خود تعيـين كـرده و روي آن پافشـاري مـيكنـد دامنـه يـا حـدود
سازگاري براي بستن رارداد ناميده مي شود .بديهي است كه اين مقدار به گونهاي است كه هريک از
طرفين ميتواند بهحدي كوتاه بيايد و به اصطالح ،رارداد را امضاا كند .هنگاميكه كسي بـدينگونـه
وارد مذاكره ميشود ،ميكوشد تا حدامکان ،طرف ديگر را واداركند تا به خواسـتههـايش عمـلكنـد و
سرانجام به بهترين شکل ممکن به توافق برسند.
استراتژی بدون باخت یا استرانژی برد – برد .براي آگاهي بيشتر از اين استراتژي ،فـرض كنيـد
مسئول فروش يک شركت توليدي ،سفارشي به مبلغ  555ميليون ريال از يک خردهفروشـي دريافـت
ميكند .او با مسئول ذيربط يعني مدير بخش اعتبارات تماس ميگيرد تا اين سفارش را ارسال نمايد؛
1. Cost
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اما مسئول مربوطه امتناع ميكند ،زيرا مشتري سابقۀ روشني ندارد .مجدّداً ،مسـئول فـروش بـا مـدير
مربوطه در اين باره صحبت ميكند .مسئول فروش مايل نيست كه مشتري را از دست بدهـد و مـدير
بخش اعتبارات نيز همين نگرش را دارد ،اما نميخواهد ريسک كند و با مطالبات سوختشـده مواجـه
گردد .بنابراين راهکارهـاي متفـاوتي را مـورد بررسـي ،و سـرانجام راهحلـي را انتخـاب مـيكننـد تـا
خواستههاي هر دو طرف تأمين شود .مسئول بخش اعتبارات ،فروختن جنس به مشتري را ميپـذيرد،
مشروط به اينكه شركت خريدار تضمين بانکي بدهد كه پول را ظرف مدت حـداكثر  5مـاه پرداخـت
نمايد .مذاكرهاي را كه بين مسئول فروش و مدير بخـش اعتبـارات انجـام شـد درحقيقـت يـک نـوع
چانهزدن يا استراتژي بدون باخت مينامند .در اين نوع استراتژي مسأله به گونهاي حل مـيشـود كـه
هيچ يک از طرفين بازنده نخواهند بود .اگر همۀ عوامل ذيربط ثابت بماند ،استراتژي بدون باخـت ،از
استراتژي مبتني بر بردوباخت بهتر است؛ بدين علت كه در استراتژي بدون باخت ،رابطهاي بلنـدمـدت
بين طرفهاي مذاكره بهوجود ميآيد و كارهاي آينده را سادهتر ميسازد .با انجام ايـن مـذاكره ،پيمـان
بسته ميشود و هريک از طرفهاي پيمان در حالي ميز مذاكره را تـر مـيكنـد كـه خـود را پيـروز
ميداند .از سوي ديگر ،در استراتژي مبتني بر بردوباخت يکي از طرفهاي مذاكرهكننده زيان ميبينـد.
اين استراتژي نوعي كينه و دشمني بهوجود ميآورد كه نميتواند دوام يابد ،چون طـرفهـاي مـذاكره
سعي ميكنند كمتر به يکديگر نزديک شوند .با توجه به محاسن استراتژي بـرد -بـرد (بـدون باخـت)
ممکن است اين سؤال مطرح شود كه چرا در سازمانها عمدتاً شاهد استراتژي بردوباخت هسـتيم در
پاسخ ،بايد به شرايطي اشاره كرد كه اين نوع مذاكره يا استراتژي ميتواند موفـق شـود .ايـن شـرايط
عبارتاند از:
 .1طرفين مذاكره اطالعات كامل درباره موضوع داشته باشند؛
 .5حساسيت طرفين مذاكره نسبت به نيازهاي يکديگر؛
 .9اعتماد و انعطافپذيري طرفين مذاكره؛
 .1وجود رابطه و فرهنگ سازماني مبتني بر صراحت كالم.
بنابراين جاي هيچگونه شگفتي نيست كه بيشتر مذاكرات برمبناي بردوباخت (نفـع يکـي و ضـرر
ديگري) انجام ميشود (والتون/مکرسي.)1

1. Walton & Mckersie
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مسائل مطرح در فرایند مذاکره و چانهزني

اثر تفاوتهای فرهنگي در مذاکره و چانهزني .با توجه به اينکه شخصيت فردي و شـيوه مـذاكره
نميتوانند در رابطه با مذاكره و نتيجه آن اثر بگذارند ،اما به اعتقاد ان .جي .آدلر ،به نظر ميرسـد كـه
زمينههاي فرهنگي در اين امر نقش مؤثر ايفا ميكند .شيوه مذاكره با توجه به فرهنـگهـاي مختلـف
فرق ميكند [.]56
بر اساس تحقيقات اين دانشمند ،مردم فرانسه از پديدهیتعارض و تضاد رويگردان نيستند .آنها از
طريق دگرانديشي ،كسب شهرت مينمايند ،درنتيجه فرانسويها و ت زيادي صرف مذاكره و چانهزدن
ميكنند و به هيچوجه ،نگران ديدگاهها و خواستههاي (مثبت و منفي) طرف مذاكره نيستند .مردم چين
هم ميكوشند تا از فرايند مذاكره به نفع خود بهرهبرداري كنند .آنان بر اين باورند كـه مسـير مـذاكره
هيچ پاياني ندارد .مردم آمريکا ،بردبار نيستند و همواره تالش ميكنند تا ديـدگاه خـود را بـه ديگـران
تحميل كنند و دوست دارند كه ديگران ديدگاههاي آنها را بپذيرند [.]99
در تحقيقاتي كه توسـط گراهـام 1بـر روي مـذاكرههـاي گفتـاري و دادوسـتدهاي غيـرگفتـاري
درنشست هاي نيم ساعته ،روي مردم آمريکاي شمالي ،ژاپن و برزيل انجـام گرديـد ،بـه نتـايج بسـيار
جالبي دست يافت ؛مثالً بهطور متوسّط ،برزيليها  89بار گفتند "نـه" ،در حاليكـه ژاپنـيهـا  1بـار و
مردم آمريکاي شمالي  3بار از اين كلمه استفاده كردند .در يک نشست  95د يقهاي ،ژاپنيها  1دفعـه
و هربار بيش از  15ثانيه سکوت كردند .آمريکاييها بهطور متوسط  9/1بـار و برزيلـيهـا هـيچ زمـان
سکوت نداشتند .ژاپنيها و آمريکاييها حرف طرف ديگر را طع ميكردند و ميزان ا دام آنها ،از اين
بابت برابر بود ،اما برزيليها  5/1برابر بيش از آمريکاييها و ژاپنيها حرف طرف مقابل را طـع مـي-
كردند .سرانجام ،ژاپنيها و آمريکاييها هيچ برخـورد فيزيکـي بـا طـرف مـذاكرهكننـده (بـه اسـتثناا
دستدادن) نداشتند ،در صورتيكه برزيليها هر نيم ساعت يک بار تماس جسمي بـا يکـديگر بر ـرار
ميكردند [.]95
چالشهای مذاکره و چانهزني .براي انجام و شروع مذاكرۀ مؤثر مواردي وجود دارد كه بـيتـوجهي
به آنها روند مذاكره و چانهزني را مختل ميسازد .اين موارد در زير مورد اشاره رار خواهد گرفت [.]1
 .1براي هرمطلب مورد مذاكره ،هدفهاي روشن و مشخص درنظر بگيريـد ومتوجـه باشـيد كـه ايـن
هدفها را برچه اساسي تعيين كردهايد؛
1. Garaham
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 .5عجله نکنيد؛
 .9هرگاه ترديد داريد ،مشورت نماييد؛
 .1موضعي نرم و انعطافپذير داشته باشيد؛
 .1سعي كنيد عواملي را كه باعث انگيزه طرف ديگر ميشود مشخص كنيد؛
 .6براي طرف ديگر احترام ائل شويد؛
 .7سعي كنيد به تمام حرفهاي طرف مقابل گوش دهيد؛
 .8بر احساسات خود مسلط شويد؛
 .3هر دم كه جلو ميرويد ،ببينيد تا چه اندازه به هدفهاي مورد نظر نزديک ميشويد؛
 .15به جملهبندي و شيوهی بيان كلمات د ت كنيد؛
 .11فراموش نکنيد كه مذاكره به صورت طبيعي ،يک فرايند مصالحه و سازش است؛
 .15به اثرهايي كه مذاكرات كنوني بر مذاكرههاي آينده خواهد داشت ،توجه كنيد.
مهارتهای مذاکره و چانهزني .ارتباط مؤثر به معني ابراز وجود و گوشدادن است .ارتباط ضعيف از
جمله منابع عمدهاي است كه بينافراد تضاد و تعارض ايجاد ميكند .بنابراين ،شايد بتوان گفت يکي از
پيششرطهاي مذاكره و داشـتن يـک گفتگـوي خـوب ،دانسـتن نحـوۀ شـركت در گفتگـو ،داشـتن
دستورالعمل و كارگيري جملهها و عبارتهايي است كه در فرايند مذاكره و چانهزني بکار مـيرونـد .در
اينجا به رهبريكنندگان سازمانهاي كارگري و كارفرمايي توصيه ميشود ضمن توجه به مسائلي كـه
مطرح شد ،از طريق افزايش مهارتهاي ارتباطاتي ،بحث و گفتگوي سازندهاي را پديد آورند و اختالفات
خود را به شيوهاي مؤثر و به گونهاي كه رضـايت طـرفين حاصـل گـردد ،حـل نماينـد .در جـدول ،1
مصاديقي از تعامل گفتاري كه در مذاكرات و چانهزنيهاي دستهجمعي استفاده ميشـوند ،اشـاره شـده
است.

03
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جدول  .1گويه هاي مذاكره (چانهزدن)][9

مدل مفهومي تحقیق .مدل مفهومي تحقيق روابط ميان متغيرها را نشان مي دهد ،تدوين مدل
مفهومي براي بهبود شناخت پويايي هاي وضعيت ،تبيين روابط خاص و آزمون آنهاست .در اين
پژوهش فرضيه ها مطابق مدل مفهومي است كه از طريق تحليل  Fآزمون مي شوند [ .]7بر همين
اساس مدل مفهومي مورد نظر را ميتوان در شکل  1مشاهده نمود.
كارگر

كارفرما

هیأت تشخیص

دولت

کیفیت مذاکره و
چانهزني

حل اختالف

سازش

دولت
هیأت حل اختالف

كارگر

كارفرما

شکل .1مدل مفهومي تحقيق
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اكنون ،در اين راستا  51عامل موثر بر كيفيت مذاكره شناسايي گرديد .كه عبارتاند از:
 .17صميميت ونوعدوستي
 .1نگـــرش بـــه مـــذاكرهي  .3سخن گفتن موثر
 .18و تشناسي
 .15دفاع از ايده و عقايد
اثربخش
 .13صدا ت و راستگويي
 .11اطالعات وآگاهي
 .5انصافداري
 .15انتخاب و انتصـاب نماينـدگان  .55رعايت عدل وانصاف
 .9تجزيهوتحليلگري
مربــــوط براســــاس تخصــــص  .51كيفيت رهبري
 .1خويشتنداري
 .55مشاركت جمعي
وشايستگي
 .1انگيزه و عال همندي
 .59شروع وختم مناسب.
 .19نظام تشويقي
 .6در متقابل
 .7عــدم وجــود رفتارهــاي  .11استراتژي مناسب "برد –برد"  .51هدايت ونتيجهگيري
 .51اعتمادسازي
غيراخال ي
 .11آموزش مستمر
 .8گوش دادن موثر
 .16محيط وجوّ مناسب و مطبوع
گمانههای پژوهشي:
گمانه  :1هر يک از عوامل  51گانه مذكور در ارتقاي كيفيت مذاكره مؤثرند.
گمانۀ  :5تفاوت ميان ميزان  51عامل مؤثر بر ارتقاي كيفيت مذاكره ،معنادار نيست.
 .3روششناسي تحقیق

هدف اين مطالعه شناسايي عوامل اثرگذار در ارتقاي فرايند مذاكره و يعنـي اهميـت نسـبي آنهـا
است .بر همين اساس ،اين تحقيق با هدف كاربردي ،ماهيتي توصيفي ـ تحليلي داشـته كـه از طريـق
پيمايش در سال  1983در سطح هيأت حل اختالف استان يزد انجـام شـد .ابـزار جمـعآوري دادههـا،
پرسشنامه است .پرسشنامه تحقيق مبتني بر تحقيق كتابخانهاي و بـا مـرور مبـاني نظـري و پيشـينه
تحقيق و مطالع ه اسناد و مدار موجود با تعدادي پرسش دربـاره ميـزان اهميـت عوامـل مختلـف در
ارتقاي كيفيت مذاكره مطابق طيف ليکرت ،طراحي شـد .بـراي سـنجش روايـي ،از تحليـل محتـوي
استفاده شد .بعد از بازبيني و انجام اصالحات مورد نياز  51،پرسش تـدوين و نهايتـاً ،صـحت و روايـي
پرسشنامه مورد ت أييد رار گرفت .در مرحلۀ بعد ،به منظور تعيين پايايي ،ضريب آلفاي كرونبـا بـراي
كل پرسشنامه تحقيق محاسبه و مقدار آن  5/311تعيين گرديد .جامعه آمـاري پـژوهش را نماينـدگان
هيأت حلاختالف اداره كار و امور اجتماعي استان يزد تشکيل ميدهد .اين هيأت متشکل از  8نماينده
دولت (شامل  5نماينده از دادگستري 9 ،نماينـده از فرمانـداري و  9نماينـده از اداره كـار) 7 ،نماينـده
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كارفرمايان و  1نماينده كارگران است .باتوجه به حجم جامعه كه شامل  15نماينده مـيشـود ،در ايـن
پژوهش از روش سرشماري استفاده شد .بدينمنظور تعداد  15فقره پرسشنامه ميان نماينـدگان هيـأت
حلاختالف توزيع گرديد كـه از ايـن تعـداد پرسشـنامه 58 ،عـدد تکميـل و برگشـت داده شـد (نـر
بازگشتي .) ٪75دادههاي جمعيتشناختي نمايندگان هيـأت حـلاخـتالف اداره كـار و امـور اجتمـاعي
استان يزد به شرح جداول  1و  6ميباشد.
جدول  .1توزيع فراواني جنسيت وحوزه فعاليت پاسخدهندگان
فراواني

جنس
تعداد

درصد

مرد
زن

57
1

36/1
9/6

جمع كل

58

155

حوزه فعالیت
نماينده دولت
نماينده كارفرما
نماينده كارگر
جمع كل

فراواني
تعداد

در صد

6
11
11
58

51/1
93/9
93/9
155

جدول  .6توزيع فراواني ميزان تحصيالت وسابقه حضور در جلسات پاسخ دهندگان
فراواني

میزان تحصیالت
تعداد
ديبلم
فوقديبلم
ليسانس
فوقليسانس به باال
جمع كل

1
7
16
58

سابقه حضور در جلسات

درصد
17/3
51
17/1
155

كمتر ازيکسال
بين5تا 9سال
بين 9تا 1سال
بيشتر از1سال
جمع كل

فراواني
تعداد

درصد

9
8
7
15
58

15/7
58/6
51
91/7
155

 .4یافتههای تحقیق
تجزیهوتحلیل اطالعات .در اين بخش براي بررسي گمانههاي پژوهش از آزمون فرض آماري (t-

 )studentاستفاده شده است (جدول  .)7نتايج نشاندهنده تأييد كليه گمانهها بهجز گمانه  ،19است.
بهعبارت ديگر ،همه عوامل بهجز نظام تشويقي در ارتقاي كيفيت مذاكره ،مؤثر هستند.
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جدول .7يافتههاي حاصل از بررسي گمانه 1

اينک ،جاي پرسش است كه آيا ميزان تأثير اين  51عامل يکسان است براي پاسخگويي به اين
پرسش ،گمانه  5بايستي مورد آزمون رار گيرد (گمانه  -5تفاوت ميان ميزان تاثير  51عامل موثر بر
ارتقاا كيفيت مذاكره  ،معنادار نيست) .براي آزمون اين گمانه ،از روش آماري تحليل واريانس
( )ANOVAاستفاده ميكنيم .يافتههاي اين آزمون را در جدول  8ميتوان مشاهده كرد .چنان كه
مشاهده ميشود ،تفاوت ميان ميزان تاثير  51عامل ،معنادار است .بهعبارت ديگر ميتوان گفت ،ميزان
تأثير اين  51عامل متفاوت است .بنابراين ،اكنون ميتوان ميزان اثرگذاري آنها را با
روشهاي  ،MCDMرتبهبندي نمود.
جدول  ..8يافتههاي حاصل از بررسي گمانه 5
عوامل

آماره آزمون ()F

درجه آزادی

سطحمعناداری

عوامل  51گانه موثر بر كيفيت مذاكره

8/391

51

5/555
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ازآنجا كه بررسيهاي انجامشده نشان داد كه تأثير هريک از عوامل مؤثر بر ارتقاي كيفيت مذاكره
با يکديگر يکسان نيست ،بنابراين ،بايد ميزان اهميت اين عوامل را سنجيد و بر همين اساس ،آنها را
رتبهبندي كرد .براي رتبهبندي و تعيين اولويت عوامل در پژوهشهاي مختلف ،مدلهاي متفاوتي
وجود دارد كه معروفترين آنها خانواده مدلهاي تصميمگيري چندمعياره ( )MCDMاست كه شامل
تکنيکهاي گوناگون مانند  AND ،TOPSIS ،AHPميشود كه بهدليل كاربرديبودن بسيار مورد
استفاده رار ميگيرند.در اين بين ،باتوجه به تناسبي كه بين مدل  TOPSISونيازهاي اين پژوهش
وجود دارد ازاين مدل جهت رتبهبندي استفاده ميشود .اين روش در سال  1381توسط هوآنگ ارائه
شد .براساس اين روش ،هر مسأله را از نوع  MCDMبا  mگزينه كه به وسيله  nشاخص ،مورد
ارزيابي رار گيرد ميتوان بهعنوان يک سيستم هندسي شامل  mنقطه در يک فضاي  nبعدي در
نظر گرفت .از آنجا كه تکنيک  TOPSISبراين مفهوم بنا شده كه گزينههاي انتخابي كمترين فاصله
را با راهحل ايدهآل منفي (بدترين حالت ممکن) داشته باشد [.]1
در نتيجه ،يافتههاي حاصل از رتبهبندي عوامل با روش مذكور را در جداول  15 ،3و  11ميتوان
مشاهده نمود .همچنان كه مشاهده ميشود عامل انتخاب و انتصاب نمايندگان براساس تخصص و
شايستگي بيشترين تأثير و عامل نظام تشويقي كمترين تأثير را در ارتقاي كيفيت مذاكره دارند.
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جدول  .3رتبه عوامل ارتقاي كيفيت مذاكره ازديدگاه نمايندگان دولت ،كارفرماو كارگر
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جدول  .11رتبه عوامل ارتقاي كيفيت مذاكره از ديدگاه نمايندگان كارفرمايان
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جدول  .15رتبه عوامل ارتقاي كيفيت مذاكره از ديدگاه نمايندگان كارگران

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد
امروزه در دنياي كار "مذاكره" امري مهم تلقي ميشود؛ زيرا مناسبترين و سريعتـرين راهحـل-
هاست .از طريق مذاكره ،ميتوان به سواتفاهمهايي كه عامل و منشأ هرگونه اختالفند ،خاتمه داد بـه
شرط آنكه طرفين از شيوههاي نوين مذاكره و ساير موارد ديگر بهـرهمنـد باشـند .روشهـاي نـوين
مذاكره به منظور حل اختالفات و احتماالً انعقاد پيمانهاي دستهجمعـي حقيقتـاً كليـد طاليـي روابـط
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صنعتي و نهايتاً توسعه صـنعت تلقـي مـيگـردد [ .]1بنـابراين ،طـرفين مـذاكره بايـد بـا شـيوههـا و
استراتژيهاي نويني كه مطرح شد آگاهي كامل داشته باشند .ميزان حضور جامعه كـارگري در ايـران
حدود  1/9كل جمعيت كشور را تشکيل ميدهد .باتوجـه بـه ايـن مطالعـه از  15555واحـد معـدني و
صنعتي ،حدود  555واحد بحران تشخيص داده شده كه معموال مسائل مديريتي دارند .عـدم اطمينـان
مديريت به تشکلهاي كارگري و عدم تعيين نوع رفتار كارگران با ايجاد تشکل در خصوص وظايف و
مسئوليتهاي مربوطه [ ]1و ،...همگي توجه دستاندركاران ذيربط را به مسائل "روابط كار" بهطـور
جدي ميطلبد .لذا ،باتوجه به موارد مذكور ،شروع اين تحقيـق طـي سـال گذشـته ( )1935-1983بـا
هدف شناسايي و ارائه راهکارهايي جهت بهبود و ارتقاي فنون مذاكره انجام يافته است.
نتايج آزمون آماري ميانگين نشان ميدهد كه همه عوامل بجز نظام تشـويقي در ارتقـاي كيفيـت
مذاكره مؤثر هستند .عالوه بر اين ،ازآنجا كه نتايج آزمون تحليل واريانس نشان داد كه تأثير هر يـک
از عوامل موثر بر ارتقاي كيفيت مذاكره با يکديگر يکسان نيست ،ا دام به رتبهبنـدي عوامـل مـذكور
گرديد .نتايج رتبهبندي عوامل مذكور (از ديدگاه نمايندگان دولت ،كارفرما و كارگر) بـااسـتفاده از فـن
رجحان ترتيبي نشانگر اين است كه عامل انتخاب و انتصاب نمايندگان مربوطه براسـاس تخصـص و
شايستگي بيشتر ين تأثير و عامل نظام تشويقي كمتـرين تـأثير را در ارتقـاي كيفيـت مـذاكره دارنـد.
بنابراين ،بهطور كلي ميتوان استقرار نظام كارآمد حلاختالف ،ضرورتي اجتناب ناپذير است لذا بر ايـن
اساس ميتوان نسبت به حل اختالفات كارگري و كارفرمايي اميدوارتر شد .همچنين ارتقاي روابط كار
عمدتاً از طريق فرآيند اثربخش مذاكره و چانهزني بـه حـل اختالفـات كـارگري و كارفرمـايي منجـر
ميشود .از اينرو ،براي دستيابي به اين اهداف ،پيشنهاد ميشود كه سازمانهـا و مؤسسـات ذيربـط
موارد ذيل را با د ت مورد بررسي رار دهند.
 .1فرهنگسازي از طريق برنامهريزي اصولي و مناسب آموزشي بهمنظور تعيين اهميت
جايگاه فنون ،مهارتها و هنر مذاكره وچانهزني براي ذينفعان (نکارگر ،كارفرما و دولت)؛
 .5مشروعيت و پذيرش وا عي اصل مذاكره و چانهزني ازطرف نمايندگان سازمانهاي
كارگري،كارفرمايي ودولت ؛
 .9ارتقاي سبکهاي رهبري تشکيالت كارگري و كارفرمايي ؛
 .1بازنگري و مهندسي معکوس براي ارتقا و يا تأسيس سازمانهاي كارگري وكارفرمايي
متعدد ،مستقل و غيرسياسي ؛
 .1بازنگري و اصالح مواردي از مواد انون كار از جمله مباحث حل اختالفات كارگري و
كارفرمايي و منابع و مراجع حل اختالف؛
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 .6شناسايي و تشويق افراد توانمند ،مستعد و عال همند به مسائل روابط كار بهمنظور
تقويت  ،پيوستن و عضويت در ارگانهاي كارگري و كارفرمايي مربوطه.
بايد بهخاطر داشت كه رهبري تشکلهاي كارگري و كارفرمايي بهعنوان پايههاي اساسي و طب
مذاكره و چانهزني محسوب ميشود .آنها ضمن تقويت ساختار تشکيالتي خـود بايـد نهايـت تـالش
جهت استقرار و تداوم سازمانهاي مشاركتي در درون خود را بنمايند.
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