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ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
Conﬂict of Interest
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺗﻮ
ﯾ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻃﺮاﺣ ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ روﺷﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻢ آن ﻣ رود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
.ﻣﺮاد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻧﻈﺮدارد ﺑﻮدﺟﻪ ای را ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮو م ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﻣﺪﯾﺮان داوﻃﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎری
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ دارد و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای
ﮐﻤ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ درﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﯾ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی داده اﺳﺖ؟ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
.ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔ ﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ
ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ از ﻃﺮف ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ازﻃﺮف داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮء ﻧﯿﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻌﺒﯿﺮ
.ﺷﻮد .و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮاﺣ ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از ﻃﺮف دﯾﺮ
از ﺳـﻮء ﺗﻌـﺒﯿﺮ و اﯾـﺮاد اﺗﻬـﺎم ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧ ﮐـﻪ ﻣـ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺧﺎﻟﺼـﺎﻧﻪ ) ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋ و ﭘﯿﻤﺎﻧـﺎر
.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ( ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ‐۱
راه و روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ‐۲
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﻧﻈﺒﺎﻃ۳‐
ﺗﻌﺎرﯾﻒ‐۱
ﺷﺨﺺ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ  :ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ 
.ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺨﺺ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟ : ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺷﺨﺎص دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راﺑﻄﻪ 
.ﻣﺎﻟ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺘﻪ  :راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟ داﺷﺘﻦ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﻪ ﻓﻼن راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣ ﮔﻨﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
 .ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺳﺖ
راه و روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ‐۲
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و اﺷﺨﺎص دارای ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﭘﯿﺶ رو دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ از رﺳﺘﻮران ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﺎﻫﺎر
ﺳﻔﺎرش دﻫﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻒ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮاﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ و
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻒ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ درﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
رﺳﺘﻮران ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ
اﻟﻒ ﯾ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﯾ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ واﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد و در آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
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.ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻈﺒﺎﻃ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮد ﺧﺎﻃ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد
ﺑﻌﺪاز اﻋﻼم ﻣﻮرد رﺳﺘﻮران ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک 
ﻣ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد دارد ﯾﺎﻧﻪ  .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ
و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻒ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ رای ﮔﯿﺮی ﻣﺨﻔ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺧﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ
.ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻻزم را اراﯾﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ 
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾ ﮐﻤﯿﺘﻪ را ﻣﺴﻮول ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد راﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ  .در ﻫﺮ
.ﺣﺎل در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد
ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ 
.ﺑﺎزرﺳ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎن اراﯾﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﻧﻈﺒﺎﻃ۳‐
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﺪم اﺑﺮاز اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ای از ﻃﺮف اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﺎﺣﺐ 
ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻈﺒﺎﻃ رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔ از ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اراﯾﻪ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮﺷﺎﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرت اﯾﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫ در ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ
.ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﻀﺒﺎﻃ اﺗﺨﺎذ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻧﺠﺎم ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻤ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ از ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ای و
 .ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ
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