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مشاورهحرفهای
اصولوروشها

 محمد شلیله

بخش سیزدهم )پایانی(
پیچیدگیهای خدمات مشاوره اثربخش

این نوش��ته که بخش��های اول تا دوازدهم آن در مجله حسابرس ش��ماره های 53 به بعد )به جز شماره های 58 و 62( به چاپ رسیده است، 
ترجم��ه هم��راه با تلخی��ِص قابل توجه، و به اقتض��ای آن، برخی جابه جایی ها در تنظیم  متن کتاِب اصول و روش��های مش��اوره حرفه ای با 

مشخصات زیر است:
Stryker Steven, Principles and Practices of Professional Consulting, Government Institutes, USA, 2011

با اینکه شالوده و مضمون کتاب یادشده در نوشته حاضر دنبال می شود، به دلیل تلخیص و تغییرات قابل توجه پیشگفته، مسئولیت کامل 
آن با نگارنده به عنوان مترجم است. این رویکرد با این هدف پیش گرفته شد که از میان موضوعهای متنوع و تفصیلی کتاب که بیشتر به کار 
پژوهشگران این رشته می آید، تنها موضوعهایی که پیوند مستقیمتری با کار کسانی که به شغل مشاوره اشتغال دارند و از جمله با نیازهای 

حسابداران و حسابداران حرفه ای در مقام ارائه کنندگان خدمات مشاوره در دسترس قرار گیرد.
در بخش��های پیش��ین این مقاله به معرفی پیش��ینه مشاوره، دالیل اس��تفاده، مبانی و نحوه ارزیابی خدمات مش��اوره، مالکهای انتخاب 
مش��اور از دیدگاه کارفرمایان، مبناهای قبول مش��اوره از نظر مش��اوران و مؤسس��ه های مش��اور، طرح و تنظیم پیش��نهاد خدمات مشاوره، 
بررس��ی راهبردهای ارتباط و همکاری مش��اور و کارفرما، بازتعریف مس��ئله و تشریح بازخورد، جلسه و اهمیت آن، تغییر و مقاومت در برابر 
آن، تع��ارض و ح��ل آن، برنامه و اجرای طرح مش��اور، گزارش خدمات مش��اوره و ارزیابی خدمات مش��اوره پرداخته ای��م. در این بخش به 

»پیچیدگیهای خدمات مشاوره اثربخش« می پردازیم.
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در حالی ک��ه نتای��ج بس��یاری از پژوهش��های س��الهای اخی��ر، 
س��ودمندی خدمات مش��اوره از دیدگاه ش��رکتها و مؤسسه های 
اس��تفاده کننده از این گونه خدمات در ش��رایط گوناگون را بازتاب 
داده اند و بر واقعًا اثربخش بودن این گونه خدمات تأکید کرده اند، 
در ای��ن میان تفاوتی بین مدیران ش��رکتهای خرد و متوس��ط و 
بزرگ یا مؤسسه ها و دستگاههای بخش عمومی مشاهده نشده 
اس��ت (Brewer, 1973). اما کم هم نبوده بررس��یهایی که به 
نتیجه عکس رس��یده اند؛ ی��ا به نتایجی دو گان��ه. با این وصف 
شماری از مشاوران و مؤسسه های عرضه کننده خدمات مشاوره 
هم تجربه هایی را مستند کرده اند بیانگر اینکه به علت همکاری 
نامناس��ب، آمادگی ناکافی و یا فقدان برنامه مسئوالنه طرفهای 
قرارداد، خدمات آنها به نتیجه پیش بینی پذیریا مورد انتظار دست 
نیافته؛ یا حتی از پیشرفت بازمانده است. برخی دیگر نیز از نبود 
خط مشی سیستماتیک استفاده از خدمات مشاوره در شماری از 
ش��رکتها و مؤسس��ه ها یاد کرده اند و مقاومت استفاده کنندگان در 
برابر اجرای طرحهای مش��اوران را یک��ی از موانع جدی تحقق 
  .(Kadushin, 1977) هدفهای  خدمات مشاوره برشمرده اند
با این اوصاف پرسش مقدر این است که عملکرد مشاوران و 
خدماتی که عرضه می کنند باید دارای کدام ویژگیها باش��د که در 
چارچ��وب انتظارات و نیازهای کارفرما کارامد و اثربخش گردد. 
نخس��تین تأکید در این زمینه حصول اطمینان از این اس��ت که 
فرایند اس��تفاده از خدمات مشاور به روش��نی از سوی کارفرما و 
مجموعه س��ازمان و همکاران کارفرما درک ش��ده باش��د. یک 
بررس��ی در میان 172 کارخانه داران ویرجینیایی1 نشان داده، 
مدیرانی از خدمات مش��اوران رضایت داشته اند که تجربه های 

:(Ekey, 1964) زیر را پشت سرگذاشته اند
• تجربه به دفعات در استفاده از خدمات مشاوره داشته اند؛

• موضوعی محدود، در زمینه ای کاماًل مش��خص را به مش��اور 
واگذار کرده اند؛ 

• از اینک��ه خدمات مش��اور را در زمینه مجموعه ای از مس��ائل 
گسترده و پیچیده به کار گیرند، پرهیز کرده اند؛

• دالی��ل متعدِد قانع کننده در زمینه اس��تفاده از خدمات مش��اور 
داشته اند؛

• تحلیل مقدماتی از مسئله مورد مشاوره انجام داده اند؛
• حداقل دو یا تعداد بیش��تری مش��اور یا مؤسسه مشاور را برای 

انتخاب مشاور موردنظر مورد بررسی قرار داده اند؛ 
• از مش��اوران مورد بررس��ی پیش��نهاِد همراه با براورد قیمت و 

براورد زمان به صورت مدون و کتبی اخذ کرده اند؛ 
• پیش��ینه خدمات مش��اوران مورد بررس��ی را به دقت بررس��ی 

کرده اند؛ 
• امکان ارتباط گس��ترده مش��اور با همکاران س��ازمان را فراهم 

ساخته اند؛
• ضم��ن همکاری مؤثر با مش��اور و ارزیابی جریان فعالیتها، بر 

پیشرفت کارها نظارت داشته اند؛ و
• برای قبول پیشنهادات و اجرای آنها آمادگی داشته اند.  

در بیشتر بررسیها آشکار شده مدیران بیشتر سازمانهایی که از 
به سرانجام رسیدنِ خدمات مشاوران رضایت معنی دار داشته اند، 
کسانی بوده اند که چشم انداز مثبتی در مورد تغییر داشته اند و این 
گرایش مدیران را در اثربخش��ی نتایج خدمات مش��اوره، بس��یار 
بااهمیت یافته اند. یک بررسی در مورد 25 سازمان که در اجرای 
پیشنهادات مشاوران تغییراتی در آنها انجام گرفته بود نشان داده 
است س��ازمانهایی از نتایج اجرای پیشنهادات مشاوران رضایت 
داش��ته اند که از یک طرف مش��اوِر همکار خود را از میان تعدادی 
مش��اوِر متخصِص در زمینه موردنیاز که از آموزش و تجربه کافی 
در زمین��ه موضوع مش��اوره برخوردار بوده اند و مس��ئولیت انجام 
تغییرات را می پذیرفتند، برگزیده بودند و از طرف دیگر س��ازمان 
کارفرما نیز از اس��تعداد انجام سیس��تماتیک تغییر برخوردار بوده 

 .(Franklin, 1976) است

مدیران بیشتر سازمانهایی که از

 به سرانجام رسیدن

خدمات مشاوران

رضایت معنی دار داشته اند

کسانی بوده اند که چشم انداز

مثبتی در مورد تغییر داشته اند
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در پژوهشی رفتارشناس�انه2 از طریق بررسی 67 گزارش 
نتیجه ی انجام تغییر در مؤسسه ها و سازمانهای گوناگون معلوم 
ش��ده اس��ت انجام تغییر در م��واردی به موفقیت طرح مش��اور 
و رضای��ت کارفرم��ا انجامی��ده ک��ه کارفرما و مش��اور همکاری 
نزدیک��ی با هم داش��ته اند؛ و مش��اور به جای اینک��ه به اعمال 
یک طرف��ه الزامات تخصصی بپ��ردازد، روشِ اقن��اع کارفرما و 
مش��ارکت مس��تمر با کارفرما در انجام تغییرات را پیش گرفته و 
کارفرما و همکارانش متقاباًل با مش��اور همکاری مسئوالنه ای 
نش��ان داده اند؛ به خصوص در زمینه تصمیم گیری ها و ارزیابی 

 .(Dunn, 1977) پیشرفت اجرای طرح مشاور
از منظ��ر روانشناس�ی اجتماعی3 نیز به مس��ئله راهکارهای 
عرضه خدمات اثربخش مش��اوره نگریسته اند. نظریه ای در این 
زمینه مطرح اس��ت که تغییراتی در س��ازمانها اثربخش اس��ت که 
با س��اختار سازمان پیوند داشته باشد. پیشنهاد سرچشمه گرفته از 
این نظریه این اس��ت که مش��اور و کارفرما با فعالیت مش��ترک و 
نزدیک، اجرای پیشنهادات تصویب شده را با شکیبایی و پشتکار 
پیش برند. این پیش��نهاد بر این فرض اس��توار است که تغییرات 
.(Goodstein, 1978) شتابزده به نتیجه اثربخش نمی انجامد
نظر مورد توافق درباره اینکه مش��اوران در درازمدت چگونه 
می توانن��د به روش��ها و خط مش��ی های کارام��د عرضه خدمات 
مش��اوره دس��ت یابند، این است که مش��اوران همراه با توسعه 
دانش نظری و تخصصی خود و همکارانش��ان، نیازمند ارزیابی 
مس��تمر چگونگی فعالیته��ا و اقدامات مش��اور و نتیجه هر کار 
به پایان رس��یده اند. مش��اوران در این ارزیابیها باید دس��ت کم 

پاسخهای روشنی برای پرسشهای زیر بیابند:
• کدام بخش از س��اختار یا س��ازمان مؤسسه مش��اور باید مورد 

تجدیدنظر قرار گیرد؟
• کدام روشهای اجرایی مشاور نیاز به اصالح دارد؟

• چه مراقبتهایی باید در مورد روابط مدیران و همکاران مش��اور 
و مشاور و همکارانش یا کارفرما و همکاران کارفرما انجام گیرد؟

• کدام بخش از فعالیتهای مشاور برجسته است؟
• کدام بخش از فعالیتهای مشاور نگران کننده است؟

• مش��اور در اجرای هر قرارداد چه تجربه راهگش��ایی کس��ب 
کرده است؟

پانوشتها 
1- Virginia 
2- Behavioral Research
3- Social Psychology
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تغییراتی در

سازمانها اثربخش است که

با ساختار سازمان

پیوند داشته باشد


