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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "نعضو هيئت علمي دانشگاه تهرا-دكتر بابك جوادي "كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



  :در باره مولف و مترجم

کرده،  این کتاب توسط استاد مدیریت استراتژیک که سابقاً در شرکت گروه مشاوران بوستون فعالیت می
عنوان مدیر پروژه در این شرکت  عنوان یک مشاور مدیریت و بعدها به شده است. وي نخست به نوشته

در هلند،  در دانشگاه اراسموس روتردارم ي مدیریت رورتردام کرد. بائیج، در دانشکده مشاوره، کار می
مشغول تدریس و فعالیت است. وي، استاد مدیریت استراتژیک و مدیر بخش اجرایی کارشناسی ارشد 

ي  هاي گوناگونی درباره ي مدیریت این دانشکده است. بائیج، دروس و کارگاه ي مشاوره در برنامه
دیران و مشاوران مدیریت را در خصوص بهترین ي مدیریت، طراحی کرده است. همچنین وي، م مشاوره

  دهد. ي باالي مشاوره، آموزش می هاي رده رویه درروش حل مشکل در شرکت

سال سابقه حضور موثر در حوزه هاي مدیریت زنجیره تامین و لجستیک ،  15با بیش از  مترجم
و سازمانهاي ایرانی  ، در مجامع دانشگاهیمهندسی کسب و کارمهندسی فرآیند و معماري سازمانی و 

 نامی شناخته شده است. دکتر جوادي ، داراي دکتراي مهندسی صنایع از دانشکده فنی دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.  است . ایشان معلم، محقق، نویسنده، مترجم، مشاور مدیریت و

ن مدیر یا مشاور سازمانهاي ایرانی تلفیق دانش تئوري به روز و همچنین تجربه سالها همکاري به عنوا
موجب شده او یکی از مشاوران توانا و عملیاتی به منظور پروژه تغییر و بهبود قابلیت هاي سازمانی در 

در حال حاضر عالوه بر تدریس در دانشگاه به محیط پویاي کسب و کارهاي امروزي به شمار آید. ایشان 
  همکاري دارد.  "اگروه مشاوره مدیریت هدر"عنوان مشاور با 

 :تقدیر و تشکر مترجم

مراتب سپاسگزاري خود را به چند تن ابراز کنم. پیش و بیش از همه ، از همسرم (سرکار  الزم است تا
خانم دکتر رومینا گلپرور) سپاسگزارم ، که واقعا بخش عمده اي از وقت مصروف در ترجمه این کتاب از 

ین جا ترجمه این اثر را از اعماق قلبم به ایشان تقدیم می کنم. آن او بوده است. از این رو، هم
دوستان فاضل و مهربانم در گروه مشاوره مدیریت هدرا، جناب آقایان مهندس مسعود خسروبد و از

تشکر و مهندس امید لطفی، که از آغاز تا انجام کار مرا مورد مهر، حمایت و راهنمایی خود قرار دادند،
سایر همکاران موسسه فرهنگی هنري و  عاملي دکتر سعید سعادت، مدیرجناب آقاو قدردانی می کنم 
از آنها تشکر و قدردانی می  این اثربابت شکیبایی و پشتیبانی در به سرانجام رسیدن ، دیباگران تهران 

  نمایم. 
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 بخش اول

 ي مدیریتي مشاورهپدیده
 

 راهنماي فصل ها 

 ي مدیریتتعریف مشاوره -1فصل 

 ي مدیریتي مشاورهمنشا و توسعه -2فصل 

 ي مدیریتها و نتایج مشاورهدالیل، ریسک -3فصل 
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  خالصه بخش اول کتاب
  

ي  کنـد. مشـاوره   ي مـدیریت، کـار را آغـاز مـی     این بخش با کنکاش چیستی مشـاوره 
ي مـدیریت،   است. اما هنگامی که افراد از مشـاوره  مدیریت، اصطالحی محبوب همگان

آورند، در حقیقت چه منظوري دارند؟ هر بخـش ایـن کتـاب طـوري      سخن به میان می
ي  اي از اهداف یادگیري حاصـل آینـد. پـس از مطالعـه     طراحی شده است که مجموعه

  بخش نخست، شما باید بتوانید:
  

 مدیریت هستند و نیستند را مورد ارزیابی قرار دهیـد  ي  ي مشاوره اي که متعلق به حوزه خدمات حرفه
 (فصل اول).

 هـاي تـاریخی    ي مدیریت را از لحاظ توسعه هاي مشاوره هاي بازارِ شرکت هاي ارزش و موقعیت گزاره
 این صنعت، توضیح دهید (فصل دوم).

         کنیـد  زمان قابل توجیه و مناسب بـراي اسـتخدام مشـاوران مـدیریت را بـه طـور انتقـادي ارزیـابی     
 (فصول یک و سه).

 رجوعان براي استخدام مشاوران مدیریت، تمایز قایل شوید (فصل سوم). میان دالیل غیررسمی ارباب 

 .(فصل سوم) به طور انتقادي در خصوص اثر مشاوران مدیریت بیندیشید 

 ـ   ي مدیریت را براي موقعیت و نیاز خاص ارباب ي مشاوره ترین نوع پروژه مناسب ین کنیـد  رجـوع، تعی
 ).3و  1(فصول 

 ي مدیریت یک حرفه است یـا خیـر، بیندیشـید      به طور انتقادي در خصوص این سؤال که آیا مشاوره
 ).3و  1(فصول 
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 ي مدیریت فصل اول: تعریف مشاوره  
ي مـدیریت،   هـاي مشـاوره   ي مدیریت برسید، این فصل میان ویژگی براي آنکه به درك بهتري از مشاوره

ي مـدیریت، ایـن کتـاب تعریفـی ترکیبـی را       شود. بر اساس تعـاریف گذشـته از مشـاوره    یتمایز قایل م
شود. همچنین  ي مدیریت می بینانه از مشاوره دهد که شامل تعریف گسترده و تعریف باریک پیشنهاد می

ي مـدیریت هسـتند،    ي مشـاوره  اي که متعلـق بـه حـوزه    فصل اول به بررسی آن دسته از خدمات حرفه
ي  زد. پرسش مهم دیگري که ممکن است بپرسید آن است که: چـه کسـی مسـؤول یـک پـروژه     پردا می

رجوعان و مشاوران را  ها میان ارباب ي توزیع و تقسیم مسؤولیت ي مدیریت است؟ این فصل نحوه مشاوره
کـه مشـاوران    –هم رسمی و هـم غیـر رسـمی     –هاي مختلف و متنوعی دهد. فصل اول، نقش نشان می

ي مـدیریت یـک    کند. در نهایت، این پرسش که آیا مشـاوره  ن است بازي کنند را مرور میمدیریت ممک
  گیرد. حرفه است یا خیر، مورد آزمون قرار می

  ي مدیریت ي مشاوره : منشأ و توسعه2فصل  
اي کـه در ایـن فصـل     پردازد. سـؤاالت کلیـدي   ي مدیریت می فصل دوم به بررسی تاریخ صنعت مشاوره

ي مدیریت کجاست و در طـول زمـان ایـن صـنعت      وند، عبارتند از: منشأ و مبدأ مشاورهش پاسخ داده می
گردند و علل  چگونه متحول شده است؟ با این مرور، الگوهاي تاریخ صنعت مشاوره، مشخص و معلوم می

هـاي تـازه وارد،    شوند. همچنـین ایـن فصـل، چرایـی اینکـه شـرکت       و پیامدهاي این الگوها، بررسی می
صـعود  «دهد. نام ایـن فصـل    شدند را توضیح می ي مدیریت در گذشته می هاي مشاوره شرکت جایگزینِ

تـرین   توانست باشد. آخرین ولی نـه کـم اهمیـت    نیز می» ي مدیریت هاي مشاوره (رشد) و سقوط شرکت
ي مـدیریت،   هـاي امـروزي مشـاوره    مورد آنکه، در این فصل پیامدهاي این الگوهاي تاریخی براي شرکت

  شوند. یح داده میتوض

  ي مدیریت : دالیل، خطرات و نتایج مشاوره3فصل  
کنند؟ این فصـل دالیـل    شود: چرا مدیران از مشاوران استفاده می فصل سوم روي این سؤال متمرکز می

کند و سپس اینکـه آیـا مشـاوران     رسمی و غیر رسمی براي استفاده از مشاوران مدیریت را شناسایی می
ي  دهـد. همچنـین اثـر مشـاوره     رجوعان را برآورده سازند یا خیر، مورد بحث قرار می ابباید انتظارات ارب

تـر، روي محـیط کـالن، بررسـی      رجوعان و در مفهوم گسـترده  رجوعان، صنایع ارباب مدیریت روي ارباب
گیرنـد و   ي مدیریت خارجی و داخلی در این فصل مورد مقایسه قرار مـی  شوند. عالوه بر این، مشاوره می

ي مدیریت از لحـاظ رشـد جهـانی     شوند. با توضیح اثر مشاوره خطرات اصلی مشاوران خارجی مطرح می
  رسد. آن، فصل سوم به پایان می

  
  




