
و علوسياست فصلنامه  353-369، صفحات1388تابستان،2، شمارة39م سياسي، دوره، مجلة دانشكده حقوق

و جايگاه مشاوران نزد سياست و مديراننقش، اهميت  گذاران
و برنامه  ريزي شهر تهرانهمراه با بررسي نمونه موردي مركز مطالعات

∗ مجيد وحيد

و علوم سياسي دانشگاه تهران استاديار گروه علوم سياسي  دانشكده حقوق
 محمد تقي امانپور

 لندهدانشجوي دكتراي مديريت استراتژيك،
)28/11/87: تاريخ تصويب–17/09/87: تاريخ دريافت(

: چكيده
و مديريت مورد بررسي قرار مي در اين مقاله موضوعي پر اهميت در عرصه سياست گيـرد گذاري

و جايگـاه.ن در كشور ايجاد نگشته اسـتآكه به زعم نويسندگان تا كنون ادبياتي در زمينه  نقـش
و مديران موضوع بحث اين نوشته است گذارامشاوران در كنار سياست   نگارنـدگان در آغـاز بـا.ن

و سپس با عطف توجـه اندهاي پيشامدرن متمركز شده بر جايگاه مشاوران در تمدن نگاهي تاريخي
و اياالت متحده آمريكا به كشور در منـد سـازي نقـش نظـام سعي بر آشكار هاي فرانسه مـشاوران

انداز جمهوري اسالمي ايران از دو چشم در ادامه مورد كشور.دانهاي مدرن نموده تصميمات كشور 
و سـپس، براي ارائه يـك گونـه ذهنيانداز ابتدا، چشم. مورد توجه قرار گرفته است   شناسـي كلـي

گذاري كشور به منظور روشن ساختن جايگـاه با تمركز بر يكي از نهادهاي سياست انداز عيني چشم
ميو نقش مشاور بدان گونه كه  و مشاور ديده مي. شودنزد مدير اي تواند به منزله مقدمـه اين نوشته

بر كارهاي بعدي در نظر گرفته شود كه در آن واقعيت نقش مشاور بدان گونه كـه در عمـل ظهـور 
مييابد مي .شودنيز موضوع پژوهش واقع

: واژگان كليدي
و و مـشاو سياست-سنت مشاوره-مشاور نقش اهميت و مـشاوره-رهگذاري – تـصميم گيـري

و مشاوره  مديريت

                              66409595Email: mvahid@ut.ac.ir: فاكس: مسئول مقاله*
.به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداند منتشر شدهن مجلهايدر كه اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده براي
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 مقدمه
و تـصميم اسـت و سياسـت. عرصه عمومي عرصه مديريت گـذاران در ايـن سياسـتمداران

و خط مشيعرصه همواره در شرايط انتخاب قرار مي   هـايي كـه از سـوي آنـان برگزيـده گيرند

و چگونگي زندگي شهروندان تاثير ژرف مـ مي ريـيس جمهـور. گـذارديشود بر محيط زندگي

اي به مناسبت نخستين سالروز برگزيـده شـدن بـه رياسـت جمهـوري ايـن فرانسه در مصاحبه 

مي دارد كـه هـر ده دقيقـه بايـد تـصميمي بگيـرد  در. كشور اذعان  ريـيس جمهـور ايـران نيـز

كه براي برخي تـصميم اي در سومين سال رياست جمهوري خويش تاكيد مي مصاحبه هـا ورزد

ا  آنچه نزد هر دو شخصيت قاعدتا مشترك است دغدغه. كندز صد ساعت وقت صرف مي بيش

ميكيفيت تصميم است، زيرا تصميم . گيردگير دير يا زود در مقابل مسئوليت تصميم خود قرار

و تصميم الزام پاسخ به در نظر گرفتن جوانب انتخاب خـود وا مـي گويي مدير و گير را دارد

به مشو ميهم اين او را و تجربه فرا . خواندرت با صاحبان علم

و سياست و بهرهگذاري به گونهتاريخ سياست و مشورت گيري از مـشاوران اي تاريخ شورا

كه مدينه  و مشورت بوده است، همچنان النبـي نيـز بـا است؛ آگورا در يونان باستان مكان شورا

و پادشاهان خوشنام ايران باست . اندان هم به اين سنت پايبند بودهشورهاي پيامبر شهره است

و ميـان در فرانـسه كابينـه. در دوران نوين نيز مشورت اساس تصميم اسـت هـاي وزارتـي

و نخـست وزيـر هـستند؛ مـضاف بـر  وزارتي نهادهاي مشورتي غير قابل اجتناب براي وزيران

ران در ايــاالت متحــده آمريكــا هــزا. اينكــه ريــيس جمهــور نيــز خــود صــاحب كابينــه اســت

. گذارنـد گيـران مـيو مركز مشاوره خدمات خود را در اختيار تـصميم  (Think Tank)انديشكده

و ايرانيت صاحب سنتي ديرين در به اقتضاي جمهوريت، اسالميت جمهوري اسالمي ايران نيز

و مشورت است . شور

به گونه و عمل مشاوره كه در تمدن شرحي بر سنت و كشورهاي فوق مرسوم اي و ها بوده

در بخـش ديگـر،. هست، بخشي قابل توجه از ايـن مقالـه را بـه خـود اختـصاص خواهـد داد 

و ديگري در كسوت مشاور، نهاد كار مشترك خـود را  كه يكي در قامت مدير است نويسندگان

بربه عنوان زمينه  و انتظـارات گزينند تا در آن بر جنبهمياي واقعي و مـشاور هايي از رابطه مدير

.ا از يكديگر پرتو افكنندهآن

و اهميت مشاور در تمدن-1  هاي كهن شرحي در جايگاه
و ايران باستان: الف  يونان
به دو دليل عمـده زمينـه شهرهاي يونان باستان از جمله آتن معروف-دولت سـاز ترين آنها

 2650حتي معادل آتن مسا. دليل اول، محدوديت جغرافيايي آنها بود. انددموكراسي مستقيم بوده 
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متـر كيلـو 8400 شهر يونـان باسـتان-ترين دولت مساحت اسپارت بزرگ. متر مربع داشت كيلو

كه تبعا تـابعي از محـدوديت مـساحت . (Lavroff)مربع بود  دليل دوم، محدوديت جمعيت آنها،

. بود

كه ريشه در اصالحات كليستن در قرن ششم قبل از ميالد مـ سيح دموكراسي مستقم در آتن

كه بر اقتدار مـردم  به اوج رسيد، بنيان رژيمي را نهاد و در قرن پنجم قبل از ميالد مسيح داشت

و برابري. يعني شهروندان آزاد استوار شده است  دموكراسي آتني بر دو قاعده آزادي شهروندان

و براي هـر شـهروند آزاد آتنـي نقـشي مهـم در حكومـت   در مقابل قانون بنيان نهاده شده بود

.)(http://www.amb-grece.fr/grece/berceau_democratie.htm شهر در نظر گرفته شده بود-دولت

و تصميم مبتني بر به زعم نويسندگان اين مقاله، دموكراسي آتن نمايي از يك رژيم مشاوره

به شور و خارج شهر را كه در آن شهروندان امور گوناگون داخل  گذاشـته مشاوره بود؛ رژيمي

و سياستو . اندگذاري را بر مبناي آن انجام مي دادهسياست

و فـروش به كار خريـد كه در آن شهروندان آگورا مركز زندگي عمومي در آتن مكاني بود

و در كنار آن جايي بـود كـه شـهروندان گـرد هـم مـي  آيـد تـا كاالهاي اساسي اشتغال داشتند

به گفتگ  امور سياسي، تجاري، مذهبي، فرهنگـي.و گذارندموضوعات گوناگون مرتبط با شهر را

و شور گذاشته مي به بحث كه در آگورا شداز جمله مسائلي بود

)html.agora/sites/athens/org.stoa.www://http(.

و محاكم شهر و آگورا همچنين محل تمركز شورا، مجلس به كار اجرا ،تقنين كه در آن بود

از ميـان شـهروندان) قرعـه راي(هاي مختلـف اعضاي اين نهادها به گونه.شدقضا پرداخته مي 

.شدندبرگزيده مي

افالطـون بـراي. انـد شهيرترين فيلسوفان يونان باستان خود را در كسوت مشاور قـرار داده

و مربـي دنـيس   وي ايـن اميـد را در سـر.ر آن ديـار بـود شـهريا2مدتي در سيراكوز مـشاور

به او بتواند بـه انديـشه مي و آموختن فلسفه كه با آموزش شهريار جوان هـاي خـود در پروراند

ارسطو در سـال . (http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Platon) باب سياست جامه عمل بپوشاند 

كـرد تـا در آنجـابه قصد آسياي صـغير تـرك قبل از ميالد متعاقب مرگ افالطون آتن را 347

مي شود تا بـه كـار343وي در سال. مشاور هرمياس شود   از سوي فيليپ مقدوني فراخوانده

كه با نام اسكندر پر آوازه شد .تربيت فرزند وي همت گمارد، فرزندي
)http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761557129/aristote.html(

ب اند، يهوديان همواره استان پادشاهان خوشنام به در پيش گرفتن آيين تساهل شهره در ايران

مي خود را وامدار بنيان  هـا را در دانند كه در سرزمين كنوني فلـسطين آن گذار سلسله هخامنشي

و نيز به آنان اجازه بنا كردن عبادت .گاه دادتمسك به دينشان آزاد گذاشت
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كه در سرزمين هخا هاي گوناگون در ترين امپرطوري دنيا، تمدن منشيان، پر وسعت از آن جا

مي  و بـه زيستند، پادشاهان خوشنام اين سلسله از استبداد راي دوري مـي كنار يكديگر كردنـد

و دستورها در شوراي سلطنتي مبادرت مـي كار صدور فرمان  در. كردنـد ها شـوراي سـلطنتي

مي  . كه باقيمانـده هـاي آن در تخـت جمـشيد اسـتوار اسـت شد بنايي با نام كاخ شورا تشكيل

و تنظيم مي شدقوانين داريوش بزرگ در همين بنا تهيه
)http://www.topiranian.com/maghalat/archives/003805.html(.

 اسالم:ب
و مشورت برخوردار از جايگـاه در آموزه ،در قـرآن كـريم. واال اسـتيهاي اسالمي شورا

سه آيه استشورا اي عنوان سوره . انـد به كار رفتـه» شور«هاي برگرفته از ريشه واژهديگرو در

و159 سوره بقره، 233اين آيات، آيات : سوره شورا هستند38 سوره آل عمران

و تشاور فال جناح عليهما ..._ .233بقره ... فان ارادا فصاال عن تراض منهما

و شاورهم فاعف عنهم..._ اهللاو استعفر لهم آل عمران ... في االمر، فاذا عزمت فتوكل علي

159.

و ممـا رزقنـاهم ينفقـون_ و امرهم شـوري بيـنهم و اقاموا الصلواه و الذين استجابوا لربهم

.)38شوري(

مي)ص(پيامبر اسالم كه امر خطير جنگ را در التزام عملي به مشورت تا جايي پيش رفتند

مي  اح. سپردندبه مشورت به جنـگ در احـد در جنگ كه نظرشان معطوف به رغم اين د پيامبر

و اگرچه خطر به نظر غالب در مشورت با اصحاب خود تن سپردند و مرارتنبود هاي جنگ ها

و مـشورت بـراي پيـروان  در احد را بر خود هموار ساختند ولي درسي پايدار در اهميت شـور

به. خود باقي گذاشتند  و مسلمانان با بهره ايشان كار جنگ خندق را نيز گيري مشورت گذاشتند

و كار جنگ ايرانيان آشـنا بـود پيـروزي را از آن خـود  از ياري فكري سلمان فارسي كه با ساز

.كردند

و كمـال: اندهم ايشان فرموده و بـه سـوى رشـد كه با ديگران مـشورت كنـد كسى نيست

اذا«: از پيامبر نقـل شـده اسـت همچنين.)www.amirkabir.net/pages-1174.html( هدايت نشود 

و الخـالف علـيهم فـانّ فيـه الهـالك  اك و ايـ و» اشار عليك العاقل الناصح فاقبل وقتـى عاقـل

به تو مشورتي داد بپذير نصيحت ميگر .) Ibid( آفريندو بر حذر باش از مخالفت زيرا هالكت

مي)ص(از پيامبر اكرم)ع(علي م: فرمايد، چنين نقل به يمن اعـزام مـي چون پيامبر كـرد را

و آن كـه مـشورت ... اي علـي».من استـشارمندوال... يا علي«: وصايايي كرد، از جمله فرمود 
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كه ايشان نيز سيره خـود را بـر.)http://www.aqrazavi.org( پشيمان نشود،كند اين چنين است

و پيروان خويش را بدان امر كرده و ياران .اندمشورت بنيان نهادند

كه هاي نهج در بخش حكمت من استبد برأيه هلـك«: البالغه از بيانات معروف ايشان است

ها، ايشان در فرمـان خـويش بـه مالـك در بخش نامه.»اه فى عقولاو من شاور الرجال شاركه 

مي  به والي مصر به ثبت رسيده است كه اكنون در سازمان ملل متحد والتـدخلن«: گوينـد اشتر

وفي مشورتك بخ  و الجبانـا يـضعفك عـن االمـور، و يعـدك الفقـر، يال يعدل بك عن الفضل

و الحرص غرائز شتي يجمعها سـو الظـن  و الجبن الحريصا يزين لك الشر بالجور، فان البخل

كه دچار».باهللا و تـرس تنگ چشمي وي، در اين فراز، والي را از طرف مشاوره قرار دادن آنان

مي دارد .و آزمندي هستند باز

مي از مهم كه در اسالم براي مشاور بر شمرده شده توان بـه مـوارد زيـر اشـاره ترين صفاتي

:(http://www.amirkabir.net/pages-1174.html) داشت

 خردمندي-1

مي دهـد و خردمندان را مورد ستايش قرار و تعقل است : قرآن كريم كتاب دعوت به تفكر

و اولئك هم اولوا البابالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه .)18 زمر(. اولئك الذين هداهم اهللا

مي گذارند)ص(پيامبر نيـز چنـين)ع(علـي. بر اهميت پيروي از مشاوره خردمندان صحه

مى شود) سعادت(كسى كه با صاحبان خرد مشورت كند به سوى رشد: فرموده اند .هدايت

و تخصص-2  دانش

اه« قرآن كريم با آيه از)43نحل(،»الذكر ان كنتم التعلمونلفاسالوا به بهره گيري ، دستور

مي دهد و با اطالع از امور را .افراد خبره

به پيروي از آگاهي صحابه ايراني خود كه گفته شد كار جنگ خندق را پيامبر اكرم همچنان

. واگذار كرد

 رازداري-3

.دار است، مشاور امانت»المستشار موتمن«: مي فرمايند)ع(علي

و رعايت تقوا-4  دينداري

، در كـارت بـا آنـاني»استشر فـي امـرك الـذين يخـشون ربهـم«: گفته اند)ع(امام صادق

كه خوف خدا در دل دارند .مشورت كن

 صميميت-5

و اگر دوسـت صـميمى شـد،«: مي گويند)ع(امام صادق مشاور بايد دوست صميمى باشد

كه بر او آشكار سـاختهرّس انّ«: در جـاى ديگـر مـى فرماينـد.» اى پنهـان خواهـد كـرد تو را
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ا ، مشورت شايسته نيست جـز»...صديقا مواخيا ان يكونهو الثالث... بحدودهاال المشورة التكون

و شرايط و با محبت باشد... با رعايت حدود .شرط سوم آن است كه مشاور صادق

و خير خواهي-6  نصيحت

به نقل از نوح وغابل«: در خطاب به به مردمش آمده است در قرآن كريم كم رسـاالت ربـي

مى)62اعراف(،»انصح لكم  و از نصيحت بهـره منـدتان، پيام هاى پروردگارم را به شما رسانم

.كنممي

كه)ع(نيز از امام صادق مـومبر«: نقل است وومن واجب است تا من ديگـر را نـصيحت

.»خيرخواهى كند

و ايران نگاهي به جايگاه-2 در كشورهاي فرانسه، آمريكا و نقش مشاور
 فرانسه: الف

ها سـامان يافتـه اسـت كـه بـه تعبيـر برخـي از گيري در فرانسه بر بنيان كابينه نظام تصميم

مي"استثنائات فرانسوي" هاي وزارتي اكنـون جزيـي كابينه.)Quermonne, p.62(شود محسوب

و نفوذي غير قابل مقايسه بـا نمونـه هـاي شوند از سنت سياسي فرانسه محسوب مي و از تاثير

.)Thuillier, p.17( مشابه در ديگر كشورها برخوردارند

)1815(هـا بـه سـلطنت هـا را در فرانـسه بايـد در دوره بازگـشت بوربـون خاستگاه كابينه

و در دوره جمهوري كابينه. جستجو كرد سـوم ها در دوره حكومت ناپلئون سوم استحكام يافته

.)et 12.Bigaut, pp 48-44( يابند توسعه مي

و 1958جمهوري پنجم در سال گيريهمراه با شكل و بـه دنبـال آن تقويـت قـوه مجريـه

و كاركرد وزارتخانه بـه گفتـه.شـد رو بـه ها نيز با تحولي اساسي رو ها، نقش كابينه تثبيت نقش

ها كه قبال نهادهـايي در اسـاس كابينه" گذاري عمومي در فرانسه، ير مولر، متخصص سياست پي

به ارگان به كارسياسي بودند، كه . ورزنـد سازي تصميمات مبـادرت مـي آماده هايي تبديل شدند

به گونه به كابينه انتقـال يافتـه در واقع، روند امور كه گويا كار تصميم از سيستم اداري اي است

كه هر جا تصميم اسـت، كابيميو عمالً .)Muller, pp. 75-76("نـه نيـز حـضور دارد توان گفت

مي همچون وزير، كه كابينه به طور كامل حول وي قرار اعضاي كابينه وزيـر. گيرد مركزي است

 ,Chagnollaud) دهنـد هـاي بـزرگ دولتـي تـشكيل مـيتاآمـده از هيـ بـر را كـارگزاران عـالي

)Quermonne, p.634.و دسترسـي بـه اهـدافش گر وزير در انجام وظايف اينان ياري حكـومتي

. هستند

. وزيـر هـستند هاي وزارتـي خـود در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا كابينـه قدرتمنـد نخـست كابينه

بي شمار كابينه نخست و ايـن وزيري فرانسه محل برگزاري جلسات هاي ميـان وزارتـي اسـت
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سي ها محل عبور هر گونه تصميم مهم در عرصه كابينه و گـذاري اسـت هـاي گونـاگون سياسـي

.هستند

به كابينه:است وزير داراي ساختاري دو بعدي كابينه نخست معـروف تكنيكـي بعد اول آن

بعد دوم، كابينـه. هاي مختلف تحت نظارت قرار دارند در اين بخش از كابينه، وزارتخانه. است

و احزاب سياسي، آما. سياسي نام دارد به اموري همچون روابط با مجلس سازيدهدر اين بخش

و نظارت بر حوزه انتخاباتي نخست مي انتخابات وزيـر در مشاوران نخست. شود وزير رسيدگي

و آن را تمام وزارتخانـه،اند ها كه هر يك به ماموريتي خاص در كابينه گمارده شده كابينه هـايي

وكه نخست . دارند"سرپرستي"وزير بايد هماهنگ كند، تحت نظر

اطـالع-: شـود مـي وزير پنج وظيفه اساسي بر شمرده كابينه نخستدر كتاب كرمون، براي

و آگاه كردن او از محتواي دستور به نخست وزير به آماده وي؛ كاررساني سازي تصميمات وي

و نشست همراه تنظيم كميته و؛هاي ميان مدت تهيه پروژه؛هاي ميان وزارتي ها  ابالغ تصميمات

آننظارت؛ وزيرهاي نخست داوري و ايجاد هماهنگي در .)Quermonne, p. 43(بر فعاليت وزراء

كه عالوه بر تعيين نخست وزير بر جهت هاي سياست خـارجي گيريرييس جمهور فرانسه

كه در آن مشاوران رييس جمهـورو سياست دفاعي كشور تسلط دارد هم داراي كابينه اي است

.رسانندوي را در ايفاي وظايفش ياري مي

 االت متحده آمريكااي:ب
و مشاوران در ايـاالت متحـده آمريكـا مـي بر و اهميت عمده مراكز مشورتي تـوان از نقش

. ها پرتو افكندطريق تاكيد بر انديشكده

و ايـده ها يا اتاق انديشكده  هـا انديـشكده. پـردازي هـستند هـاي فكـر مراكـز عمـده تفكـر

به كار تحقيق درباره سازمان كه به دنبـال راه حـل هايي هستند مي گمارند؛  مسائل خاص همت

و تجربـه را و صـاحبان فكـر و براي اين منظور ارتباط ميان دانشمندان براي اين مسائل هستند

مي كنند .تسهيل

كه انديشكده اغلب تعاريف از انديشكده به دنبال ارائـه راه ها بر اين تاكيد دارند حـل در ها

بدون اينكه انديـشه مـشاركت مـستقيم در سياسـت يـا كـسب ارتباط با مسائل عمومي هستند 

و تـاثير. قدرت را در سر پرورانند  گـذاري بنابراين، كاركرد انديشكده ها كـاركرد الهـام بخـشي

و درسـتي تحليـل انديشكده. است هايـشان ها در اساس كارآمدي خود را مديون جاذبه فكـري

.http://www.huyghe.fr/actu_446.htm)(هستند

به طور مشخص بر خط هاي عمومي متمركز شده هايي كه بر سياست نديشكدها هاي مشياند

مي  هاي شان با سياست ها يا جايگزيني شوند تا شرايط بهبود آن دولت در عرصه عمومي متمركز
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).http://www.ncpa.org/pub/special/20051220-sp.html(.تر را فراهم آورندمناسب

و مركـز تحـول آن شكدهآمريكا خاسـتگاه انديـ در ميـان دو جنـگ جهـاني. هـا اسـت هـا

 هــاي بــي دانــشجويي ظهــور يافتنــد كــه در آن نخبگــان بــه هــا همچــون دانــشگاهانديــشكده

مي نظريه ها در جهت تامين منافع كشور اين فعاليت. پرداختندپردازي در زمينه سياست خارجي

 علمـي آمريكـا از دانـشمندان علـوم اجتمـاعي بـود كـهو در راستاي اين انتظار سـنتي جامعـه 

به نتايج عملي باشد . تحقيقات شان معطوف

و دولت هاي ايالتي از خدمات موسسات كارشناسي پس از جنگ جهاني دوم، دولت فدرال

به نگاه  و ايـده مستقل براي دستيابي  هـاي جديـد خـصوصا در عرصـه نظـامي بهـره هاي عيني

ه. گيرندمي  مين دوره است كه مراكز پژوهـشي كـه طـرف قـرارداد چنـين مطالعـاتي قـرار در

ميمي  اسـت كـه Rand Corporation)( نخـستين ايـن مراكـز شـركت رانـد. يابنـد گيرند، توسعه

و سناريوهاي بررسي چشم انداز، مدل روش و از افتخـارات هاي آيندهسازي سازي را ابداع كرد

ميخود، ارائه ايده شبكه اط شدالعات نظامي كه بستر ساز شبكه اينترنت .داند

ها شكل گرفته است، در اين زمان گروهي از انديشكده1970ها در دهه موج سوم انديشكده

به دسـت گـرفتن قـدرت  و متعاقب آن به موسسات نظريه پردازي براي تسلط فكري بر جامعه

مي  و زمينـه ها در اين دهه در نقش انديشكده. شوندسياسي تبديل سـازي توسعه تفكر نئوليبرال

ها مثالي كالسيك از اين كاركرد انديشكده1980ريگان در ابتداي دهه جمهوري رونالد رياست

. در آمريكا شده است

و فكر جديد هستند در اياالت متحده آمريكا، انديشكده اما خريـداران،. ها فروشندگان ايده

و نيز رسانه رييس جمهور، كنگره، سنا، ارتش، اد  در پايان اين زنجيـره. ها هستند ارات، بنگاه ها

كه آخرين كتـاب  هـا، افـرادي نظيـر هـاي نماينـدگان انديـشكده فكر جويان بين المللي هستند

مي  و فرانسيس فوكوياما را و تحليـل ساموئل هانتينگتون، آلوين تافلر هـاي خـود را بـر خواننـد

. سازندآراي آنان استوار مي

متحـده آمريكـا هاي عمـومي در ايـاالت گيري سياستها در شكلبر نقش انديشكده عالوه

تن. گذار مشاوران رييس جمهور در كاخ سفيد تاكيد كرد بايد بر نقش تاثير  پـاس در كاترين دان

به مناسبت گردهمايي ساالنه انجمن علوم سياسي آمريكا در سال مقاله  ارائـه كـرد 1998اي كه

(Dunn Tenpas)بي سابقه نقش مشاوران در دوره رياست جمهوري بيـلض من تاكيد بر اهميت

و بودجه قابل توجه حزب دموكرات در دوره وي براي اين منظـور توجـه خـود را بـه  كلينتون

و بـراي مـشاوران ريـيس جمهـور در  ابعاد مختلف نقش مشاوران در كاخ سفيد معطوف كرده

بركاخ سفيد نقش :شمرده استهاي زير را

گـر وي بـراي مـشاوران ريـيس جمهـور يـاري: ارائه مشاوره انتخاباتي به رييس جمهور-
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از همـين رو، آنـان در طـول دوره رياسـت. انتخاب مجدد در پست رياست جمهوري هستند

گيري راي شـهروندان بـه هنگـام هاي عمومي كاخ سفيد را بر جهت جمهوري تاثيرات سياست 

ميانتخابات رياست جمهوري در نظ  شايان ذكر است كه خدمات مشاوران براي جلـب. گيرندر

.گيردآراي راي دهندگان مورد استفاده كانديداهاي رياست جمهوري نيز قرار مي

و جهت- مشاوران ريـيس: هاي عمومي داخليهاي سياستگيري مشاوره در زمينه ماهيت

دي، بيكـاري، تـورم، بودجـه، جمهور در زمينه طيفي گسترده از مسائل داخلي نظير رشد اقتصا 

ميبه وي خدمات مشاوره... انرژي، كشاورزي، سالمت، دفاع، آموزش .دهنداي

و: گذاري خارجي مشاوره در زمينه سياست– ، ايران)روسيه فعلي(اتحاد جماهير شوروي

و اسرائيل عرصه در زمان گروگان و پس از آن، آمريكاي التين ريگي براي بهره هاي عمده گيري

. اندروساي جمهور اياالت متحده آمريكا از خدمات مشاوران در سي سال گذشته بوده

مـشاوران ريـيس جمهـور بـه تنظـيم: هـاي ريـيس جمهـور مشاوره در زمينه سـخنراني–

مي سخنراني ها، سخنراني ساالنه ريـيس جمهـور ترين اين سخنراني مهم. گمارندهاي وي همت

مشاوران ريـيس جمهـور تـاثير سـخنان ريـيس.دت ملي است در كنگره در زمينه وضعيت وح 

مي  و پس از آن را مورد بررسي قرار و رييس جمهور را نـسبت جمهور در حين سخنراني دهند

، مـشاور بيـل كلينتـون، (Dick Morris)پاس بـه نقـل از ديـك مـوريستن. سازندبه آن آگاه مي

كه مي به توافق رسيده بود كه او با وي به او بگويـد كـه چـه مـي نويسد خواهـد رييس جمهور

چه پيشنهاداتي فكر مي  و به و بـا بگويد كند تا او آن را در جمعي از راي دهندگان تـست كنـد

مي  و آنگاه مـتن رييس جمهور در زمينه نتايج آنچه به تحليلي مشترك دست يابد خواهد بگويد

.سخنراني را تهيه كند

مشاوران رييس جمهور همچون نماينـدگان:ر بودن ايفاگر نقش سخنگوي رييس جمهو–

و نوشــتاري هــستندو وكـالي وي در رســانه   گــر درســتيآنهــا توجيــه. هــاي ســمعي، بــصري

و خارجي نزد شهروندان هستندهاي رييس جمهور در عرصهسياست . هاي داخلي

وي مشاوره در زمينه برنامه- و مـسائل شخـصي ر: هاي رييس جمهور يـيس مـشاوران بـا

و چگونه صرف كند، رايزني مـي  كه وقت خود را كجا آنهـا هزينـه. كننـد جمهور در اين زمينه

به جاي شهر ديگر يا نتـايج برگزيـدن يـك سـخنراني  فرصت حضور رييس جمهور در شهري

مي  مشاوران ريـيس جمهـور همچنـين. كنندرسمي بر حضوري غير رسمي را براي وي تحليل

و تاثير اين مسائل را بـر وضـعيت ريـيس گر وي در مسائل زند ياري گي خصوصي وي هستند

.دهندجمهور مورد توجه قرار مي
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 جمهوري اسالمي ايران:ج
به اقتضاي تركيب نام خود كه با سنت بهره جمهوري اسالمي ايران گيـري از كشوري است

و مشاوران آشناست  و مشورت گـستراندن قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران زمينـه. شور

كـشورو) شوراي شـهر(تا شهرها) شوراياري محالت( شوراها را از سطح محالت در شهرها 

. فراهم ساخته است) مجلس شوراي اسالمي(

و مـسئوليت تـا سـطوح تصميم گيران جمهوري اسالمي ايران از عالي ترين سطح مديريت

ره. اندبعدي آن همواره مشاوراني را گرد خود داشته  و هم اكنون بـر جمهـوري اسـالمي ايـران

در كنار اين گماردگـان. اندرساني گمارده به كار مشورت روساي سه قوه كشور افرادي را رسماً 

به كار مشاوره اشتغال يـا اشـتهار دارنـد  به طور غيررسمي در. بي گمان افرادي نيز ايـن سـنت

و ساري است .سطوح ديگر مديريتي كشور نيز جاري

مـشاوران بـا: ري اسالمي ايران مي توان به دو دسته كلي تقسيم كـرد مشاوران را در جمهو

و مشاوران اسمي . نفوذ

كه رابطه گير دارند، طرف اعتمـاد اوينـد، از اي وثيق با تصميم مشاوران با نفوذ آناني هستند

و دوست وي محـسوب اند، احتماال با وي صميمي شدهباز دركنار يا در ارتباط با او بوده دير  اند

و برخي از آنان با تصميممي . گير نسبت خانوادگي دارندشوند

كه بيشتر در قوه مجريه متمركزند، معموال كارگزاران عالي رتبه يا ميان پايـه مشاوران اسمي

كه جاي خود را به مسئول يا تصميم  گيـر ديگـري سـپرده دوره مسئول يا تصميم گيري هستند

كه ديگر نمي. است پ اينان به گونـه توانند و بايد اي مـورد احتـرام ست قبلي خود را حفظ كنند

كه قاعدتا نميواقع شوند جايگاه مشاوراني را مي  بـه نظـر. گـذار باشـند توانند چندان تاثيريابند

كه اتخاذ چنين روشي از ويژگيمي .هاي خاص جمهوري اسالمي ايران باشدرسد

گيـري از مـشاوران در روشي ديگر از بهـره گزيني، در كنار دو قاعده مرسوم فوق در مشاور

گـذار بـراي اتخـاذ تـصميم گيـر يـا سياسـت در اين روش تصميم. كشور قابل تشخيص است 

و كارشناسـان شـناخته مناسب يا انتخاب خط  و كارآمد از متخصـصان  شـده سـود مشي عملي

مي. جويدمي ع شده است چشم رسد در كشور بيش از پيش مورد اقبال واق اين روش كه به نظر

و نـوآوري هاي ارزشمند تخصصي كشور، تشكيل انديشكده انداز استفاده از قابليت هاي ايراني

و سياست ميدر عرصه مديريت . گذاردگذاري را پيش رو

و قابل توجـه مـشاوران در تـاثير بـر بر اساس بررسي هاي نويسندگان، علي رغم نقش مهم

.ز ايـن موضـوع مـورد بررسـي علمـي قـرار نگرفتـه اسـت هاي عمومي در كشور، هنو تصميم

و پيچيـدگي موضـوع بـه به اين موضوع نيز وقوف دارند كه نظر به حـساسيت نگارندگان البته

و  دست آوردن اطالعات عيني در اين زمينه يا مبتني كردن كار بر تكنيك مصاحبه كـاري سـهل
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د. آسان نيست و خصوصا به دست دادن شـمايي بي شك در حال حاضر در اين عرصه ر ايران

و جايگاه مشاوران اگر نگوييم نا پركلي از نقش و البتـه بـه كلـي ممكن است الاقل دشوار است

به طور  هـايي اسـت كـه در مقولـه مقالـه كلي نوشـته خارج از حدود تعريف شده اين مقاله يا

.شوندتعريف مي

د به و براي به مطالب فوق و البته عينـي راغمان اين سطور با توجه ست دادن طرحي اوليه

و برنامه  و در درون آن مركز مطالعات ريزي شهر تهـرانو امكان پذير، سطح محلي شهر تهران

و انتظارات آن و مدير بررا براي بررسي رابطه مشاور .اندگزيدهها از يكديگر

و برنامه: نگاهي موردي-3  ريزي شهر تهران مركز مطالعات
 مركزدرباره: الف

و برنامه مي36ريزي شهر تهران عمري براي مركز مطالعات ايـن. توان در نظر گرفـت ساله

و در سـال» شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران« دبيرخانه1356تا1352مركز بين سال  بود

و برنامه«اخير عنوان   بـه1364اين دفتر در سال. را يافته است» ريزي شهر تهران دفتر مطالعات

و برنامهم«  1360هاي پاياني دهه تحوالت سال. تغيير عنوان داد» ريزي شهر تهران ركز مطالعات

به شناخت وضـع در عرصه مديريت شهري مركز مطالعات را به سمت انجام مطالعات معطوف

و داشتن نگرش برنامه  گيـري تـوان در شـكل حاصل چنين نگرشي را مـي. اي سوق داد موجود

ب   تا پايـان نيمـه اول آن، 1380از ابتداي دهه. مشاهده كرد»80تهران«ا عنوان برنامه شهر تهران

و برنامه هـاي توسـعه نهاد مـديريت تهيـه طـرح«ريزي شهر تهران محل استقرار مركز مطالعات

و موضـوعي طرح(» شهري شهر تهران  اتمـام ايـن. بـوده اسـت) هاي جامع، تفصيلي، موضـعي

كه حاصل آن شكل  -تين طرح جامع شهر تهران بوده است زمينه را بـر جهـت گيري نخس پروژه
و برنامه . هموار ساخته است1386ريزي شهر تهران از سال گيري جديد مركز مطالعات

و برنامه به طور مستقيم زير نظـر شـهردار تهـران قـرار 1386 سالدرريزي مركز مطالعات

اس» مطالعات راهبردي«و نهادهگرفت .تشهرداري پايتخت شده

اي بـيش از سيـصد عـضو هيـات علمـي برجـسته دانـشگاه را بـا اين مركز اكنون مجموعه

و مديران شهر تهران دارد تا بتواند بـا بهـره  گيـري از كارشناسان، متخصصان، عامالن، مشاوران

و تجربه آن  و با توجـه بـه تجربـه ديگـر دانش ها براي مشكالت شهر تهران چاره انديشي كند

د و ويژگيكالن شهرهاي .هاي شهر ايراني مدلي نوآورانه براي آن خلق كندنيا

و پژوهش در عرصه ترين مقام تاكيد عالي هاي گونـاگون زنـدگي كشور بر ضرورت تحقيق

و نيز عرصه  بي اجتماعي ترديد بستر ساز چنـين گرايـشي در سـطح هاي مختلف فعاليت دولت

و شوراي شهر تهران بـه هاي اخيبه عالوه در سال. شهر تهران بوده است  ر مديريت شهر تهران
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و پژوهش در زمينه و گـذاري، برنامـه هاي مـرتبط بـا سياسـت اتفاق بر ضرورت تحقيق ريـزي

اي اكنون مديريت شهر تهران بر آن اسـت كـه هـيچ پـروژه. اندمديريت شهر تهران تاكيد داشته 

ب و پژوهشي استوار باشد در سطح شهر كه بر مطالعه .ه انجام نرسدبدون اين

 هـا را اي سـاخته اسـت كـه طيفـي گـسترده از پـژوهش گيري فوق از مركز مجموعه جهت

ميراه و مديريت . كنداندازي كرده

و نگرش حاكم بر مركز در ساماندهي امر پژوهش در سطح تهران نگرشي راهبـردي اسـت

و اشخاص حقيقي پژوهشگر به انجام پژوهش مجموعه شـوند كـه دعوت مي هايي هاي حقوقي

هـاي گونـاگوني نظيـر توسـعه به ارائه راهبردهاي عملي براي مديريت شـهر تهـران در عرصـه 

و هنـر، پايدار، برنامه  و سـالمت، آمـوزش، ورزش، اجتمـاع، فرهنـگ ريزي شـهري، بهداشـت

و  و مـالي، عمـران و نظارت، بحران، امور اقتـصادي كاربردي كردن دين، حقوق شهري، امنيت

و ارتباطـات، نوسازي و ترافيك، توسعه تكنولوژي، اطالعات و نقل همـت...و معماري، حمل

.گمارند

و حكمراني مرجعيت فكري حاكم بر اين پژوهش ها در بعد نظري، مرجعيت توسعه پايدار

اي از مـديريت را شهر تهران در اين قالب فكري مترصد است كه در بعد محلـي تجربـه. است

كه در  به ضرورت پيش رو گذارد و اقتـصادي الزامـات آن در كنار توجه هاي زيـست محيطـي

و از سوي ديگر، امر سياست  و مـديريت شـهري در اجتماعي نيز مورد توجه واقع شود گذاري

كه در محيط. چارچوب پاردايم حكمراني انديشيده شود  حكمراني در بر گيرنده اين معنا است

بحلشهر راه  ر توافق كنشگران گونـاگون اجتمـاع اسـتوار اسـت بـر هاي برخاسته از اجماع كه

كنـشي ميـان هـايي افقـي از هـم حكمراني شـكل. شودهاي اقدام اقتداري ترجيح داده مي روش

به تـصوير مـي كنش و كـشد كـه منـافع گونـاگوني را دنبـال مـي گراني در عرصه شهر را  كننـد

آن اي از يكديگر مستقلبه گونه كه هيچ يك از تواننـد راه حـل خـود را بـر ديگـري ها نمـي اند

و در چنين فضايي كار سياست. تحميل كند  و مديريت تنها بر قاعـده مـذاكره، مـصالحه گذاري

به اجماع امكان و گرايش . پذير استحل نزاع

از يكديگربرداشت:ب و انتظارات آنها از كار مشاوره و مشاوران مركز  هاي مدير
به ديدگا هاي مدير مركز در زمينه موضوع مورد بحـث از تكنيـك مـصاحبههبراي دسترسي

. استفاده شده است

پي انجام كارآمد وظايف خود بر اساس بهره سه دسته همكـار عـالي مدير مركز در گيري از

كه ياري. است گر وي در انجام اموري هـستند كـه بـه عنـوان دسته اول، مشاوران مدير هستند

مي  و تجربه آنها. شوندوظايف شخصي وي تعريف كه از دانش دسته دوم، مديران مركز هستند
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مي براي مديريت بخش و مـشاوران هاي مختلف سازمان استفاده و دسته سوم، پيمانكـاران شود

اش هاي سازمانيمدير هستند كه وي را در انجام ماموريت ...) ها، عامل چهارم دانشگاه( حقوقي 

.كننددر بيرون از سازمان همراهي مي

دهد زيرا به پندار وي مـشاوران مدير وجود مشاوران را در كنار خود ضروري تشخيص مي

به درستي برآيند امكان اعمال كارفرمـايي در عرصـه مـديريت  در صورتي كه از عهده كار خود

و رايج كـردن دانـش آن را فـراهم مـي  سـاز گـردش دانـش كارفرمـايي سـبب. آورنـد عمومي

و سياسـتگسيستماتيك از تصدي  به نظارت در عرصه مـديريت مـدير. گـردد گـذاري مـي ري

مي  كه زمينههمچنين از آنها ساز گردش مديريتي وي از رويكـرد حكـومتي بـه رويكـرد خواهد

.حكمراني باشند

كه در اول، بهره. كندمدير در انتخاب مشاوران خود از دو روش استفاده مي گيري از كساني

كه از دوستان طول تجربه مديريتي وي عال  و وفادار«وه بر اين اند كارآمـدي وي شده» صميمي

به اثبات رسانده  نزد مدير، صرف دوستي دليلي بر سپردن اين وظيفـه بـه فـردي. اندخود را نيز

و بسيار بوده  به دليل اين كه در زمينه خاص نيست كه - مورد نظر وي كارآمد نبوده اند دوستاني
نزد مدير، دوستي نه شرط الزم دعـوت. اند را در آن زمينه دست داده اند رابطه كاري خود با او

نه شرط كافي آن  و دوم، افرادي كه مدير قبال با آنهـا آشـنايي نداشـته اسـت. به همكاري است

و آنها را مشاوران خود كرده  به كار دعوت كرده است و تخصصشان آنها را ولي به دليل تجربه

 در نگـاه مـدير، بـه طـور طبيعـي جـايگزين مـشاوران ناكارآمـد مشاوران كارآمد جديد،. است

به عنوان مشاور تمايل ندارد. شوندمي به استفاده از خويشاوندان و. مدير نزد مدير شروط الزم

و اعتماد است به عنوان مشاور، قابليت .كافي برگزيدن فردي

سـالمت فـردي، صـداقت،: دهـد مدير براي انتخاب مشاور معيارهاي زير را مبنا قـرار مـي

و حرفـهاروفاد و مـشورت اي ي، پرتالش بودن، تجربه، تخصص، پيش قدم بودن در ارائه ايده

پي بردن به اين ويژگي. بودن در كار خود  كه ها تنها در طول كار امكان پذير اسـت وي از آنجا

و تجربه مشاور را بر  و سـپس در جريـان كـار بـه سـ مـي ابتدا بر اساس تخصص نجش گزينـد

. پردازدمعيارهاي ديگر مي

و سياست گيريدر نگاه مدير مشاور براي تاييد جهت گذاري انتخـاب هاي وي در مديريت

هايش هماهنگ با منطق كـار شود، بنابراين مخالفت مشاور با وي در خصوص برخي برنامه نمي

و تجربه مشاور فراتر از مدير اسـت مشاور است خصوصاً  كه دانش و. در مواردي مـدير تـاثير

مي تاثر را دو  مي. كندجانبه تعريف و مدير در برخي كارها نظرات مشاوران متعدد را جويا شود

به تصميم مي .كندسپس با توجه به همه آنها مبادرت
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كه بر اساس رابطه مدير رابطه اداري خود با مشاور را نه بر اساس رابطه اي افقي اي عمودي

مي  به اين دليل بر وي مشاور. كندتعريف وميرا كه بتواند با وي رابطه فكري ايجاد كند گزيند

به انجام رساند  به نحو بهتر كه. به كمك وي كارهاي خود را مدير از مشاوران خود انتظار دارد

مي. بازوهاي فكري او باشند  كه كسي در وضـعيت مـشاور مدير اين موضوع را ناخوشايند داند

و كارش فاقد نتيجه  در چنين حالتي فرد قاعدتا به سمت تغيير شيوه كار خود سوق. باشد باشد

ميمي . گيري از كار مشاوره را برگزيندتواند كنارهيابد يا

و نتيجه مورد سنجش قرار مـي وي. دهـد مدير مشاوران خود را با معيارهاي دقت، حضور

و خـدمات او اختـصا كه به مشاور ازص مـي سپس به طور تلويحي از طريق زماني دهـد او را

. سازدارزيابي خود نسبت به كارش آگاه مي

به دست دادن سنتزي از ديدگاه مشاوران مركز در خصوص موضوع مورد نويسندگان براي

. اندبحث از تكنيك پرسشنامه باز استفاده كرده

 از مشاوران مركز درخواست شـده اسـت كـه در خـصوص موضـوعات زيـر در پرسشنامه

ضرورت حضور مشاور در كنار مدير، چگـونگي انتخـاب مـشاور بـه: كنندرا ارائهنظرات خود

هـاي وسيله مدير، تعريف مشاور از انتظارات مدير از وي، انتظارات مشاور از مـدير، شـاخص 

و ارزيابي مشاور، معيارهاي كارآمدي مشاور .مناسب انتخاب

ن و به ايـن سـبب كـه مـدير قاعـدتابه اعتقاد مشاور به دليل گستردگي حوزه اقدام مدير يز

و مهارت نمي هاي مرتبط با حوزه كار خود تسلط داشته باشد، وجود مـشاور تواند بر تمام علوم

مي. در كنار مدير ضروري است  شود كـه از البته به اين ضرورت در صورتي پاسخ مناسب داده

و شـرايط  ي را فـراهم آورد كـه يك سو مدير با برنامة مشخص مشاوران خود را برگزيده باشد

و از سـوي ديگـر مـشاور نظـر خـود را به راحتي وي را از نقطه نظـراتش آگـاه سـازد مشاور

و بي طرفانه در اختيار مدير قرار دهد .كارشناسانه

در خصوص چگونگي انتخاب، مشاوران بر اين پندارند كه مدير مشاوران خود را بر اساس

برامههاي آنان، برنتجربه، تخصص، توانمندي و شناخت قبلي . گزيندميهاي راهبردي خويش

كه مدير از آنان انتظار سخت و احاطـه بـر حـوزه مشاوران بر اين پندارند كوشي، صـداقت

و تـصميم سـازان همچنين آنان بايد بستر تصميم. مشاوره دارد  گيري را براي مدير فراهم آورند

به طور پيوسته بايد. خوبي باشند  و ترين تحليـل مدير را در جريان جديد مشاوران همچنين هـا

ميهم. دهندهاي علمي مرتبط با حوزه مديريتش قرار يافته كه آنچه چنين از مشاور انتظار رود

و مجموعه مديريتي اوست را بگويد يا بنويسد .به مصلحت مدير

و به كار مشاوره اعتقاد داشته باشد كه  مشاور را بـدين مشاوران اين انتظار را از مدير دارند

به كار نگمارد كه تاييد كننده نظرات وي باشد مدير بايد بـه مـشاور جهـت تبـادل نظـر. جهت
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و چنانچه در ارتباط با موضوع مشورت از نظر مشاور دور مـي شـود وقت كافي اختصاص دهد

از. علت آن را آشكار كند   مشاوران اين انتظار را از مـدير دارنـد كـه آنـان را بـه طـور صـريح

رود كـه هم چنين از مدير اين انتظار مـي. هاي خود آگاه سازد تا بتوانند كارآمدتر باشند خواسته

آنهاي مرتبط با حوزه گيريدر تصميم  هاي مديريتي كالن بـا آنـان در ها يا حوزههاي تخصصي

و نظرات آن  از. ها لحاظ نمايدگيريها را در تصميمارتباط فعال باشد  مـدير مشاوران به عـالوه

و از آن حمايت كند و تغيير تمايل داشته باشد به بهبود كه .انتظار دارند

و ارزيابي يك مشاور اين مـوارد هـستند نزد مشاوران، شاخص داشـتن: هاي اصلي انتخاب

اي، تخصص، تجربه، اشـراف بـر حـوزه مـشاوره، توانمنـدي در تحليـل، قـدرت اخالق حرفه 

و رازداري   سند راهبردي مركز نيز از ديگـر سـو بـه عنـوان راهنمـايي.استنتاج، تعهد، صداقت

. مناسب در اين زمينه معرفي شده است

در خصوص معيارهاي كارآمدي، مشاوران مركز كارآمدي خـود را در ايجـاد شـرايط بهتـر

، روشن  و تنظيم ، ارتقا نظم و تر شدن اولويت براي تصميم گيري ها، بـاال رفـتن تـوان تجزيـه

و تو و راهتحليل ميحلسعه خالقيت . بينندهاي نو در سازمان

 نتيجه
و قابـل اعتمـاد در فرهنـگ بر اهميت بهره و تجربه مـشاوران كارآمـد و گيري از دانش هـا

و كشور ايران نيز از اين. هاي گوناگون از گذشته تا كنون تاكيد شده است كشور قاعـده فرهنگ

و سياست در حال حاضر در كشور. مستثنا نبوده است  گـذاري بـدون هاي پيشرفته كار مديريت

مي بهره و ادبيات قابل توجه در ايـن گيري از مشاوران حقيقي يا حقوقي امكان ناپذير جلوه كند

و بررسي جايگاه مشاور در مديريت يا توسعه فرهنـگ بهـره كشور به منظور تحليل گيـري از ها

.دمات مشاوران ايجاد شده استخ

و سـنت اسـالمي سرشـار از مندي از مشاوران تاكيد بسيار مي در ايران بر اهميت بهره شود

به اين امر است  با اين حال، دانش چگونگي استفاده از مشاوران در كشور مورد توجـه. دعوت

و به طور كلي در اين زمينه ادبيات قابـل توجـه در كـشور  در. وجـود نـدارد قرار نگرفته است

كه حرفـه آن ايران همچنين انديشكده هـا همچـون نظـاير در ها يا موسساتي بنيان نگرفته است

و مديريت عمومي كشور باشدهاي توسعه يافته حرفه مشاوره در عرصه سياستكشور . گذاري

و مـديريتي كـشور بـه اين مقاله، كوششي است براي معطوف كردن توجـه جامعـه علمـي

و لزوم بررسي واقعيت كار ضرورت  و جايگاه مشاور در عرصه فوق از يك سو مطالعه اهميت

.هاي دولتي، از سوي ديگرمشاور در سازمان
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و  نويسندگان براي آنكـه در زمينـه اخيـر نيـز كـار را آغـاز كـرده باشـند مركـز مطالعـات

به عنوان نمونه موردي برگزيده برنامه و با ريزي شهر تهران را گيري از تكنيك مـصاحبه بهره اند

و نيز انتظارات  به وظايف او و نگاه و پرسشنامه طرحي از جايگاه مشاور در يك سازمان دولتي

و مدير از يكديگر را پيش رو گذاشته .اندمشاور

به زعم نگارندگان، راه را بر تغيير ذهنيت و مطالعاتي از اين دست ها در خـصوص مـشاور

گيـري از هاي گسترده تطبيقي، گرايش بـه توسـعه دانـش بهـرهم بررسي مشاوره در كشور، انجا 

و بررسي شاخص .هاي اثر بخشي آنان هموار خواهد كردخدمات مشاوران
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Abstract: 

 The purpose of this article is to focus on an important issue in the field of public 
policy, i.e.: the role of consultants in the process of public policy and decision 
making. In this article, it is historically shown that this role was confirmed and 
applied in ancient civilizations such as Iranian, Greek and Islamic civilizations. The 
systematic role of consultants is, then, emphasized in modern states like France and 
the U.S.A.  
 The case of I.R. of Iran is taken under consideration from two points of view: 
firstly, an overall observation in order to provide a typology of consultants in this 
country; secondly, a clinical observation, by taking an institution as case, to see how 
manger, in one side, and consultants, in other side, see the characteristics, the 
importance and the place of this function in their organizational life. 
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