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بررسی چهار نقش :مشاور ،رایزن ،مربی ،راهنما
رضا غیابی
مشاور استراتژی و توسعهدهنده کسبوکار

ح ــدود  ۱۳س ــال اس ــت ک ــه در قالبه ــای س ــازمانی و ف ــردی

ادبی ــات رای ــج جامع ــه تعری ــف مش ــخصی از آنه ــا نداری ــم .ه ــدف

ب ــه عن ــوان ی ــک استراتژیس ــت کس ــبوکار ،در ای ــن س ــالها

 Consultant, Coach, Mentorدر فح ــوای کس ــبوکاری و

ب ــه مش ــورت دادن در زمین ــه اس ــتراتژی س ــازمانی مش ــغولم.

دس ــت ک ــم چه ــار نق ــش ایف ــا ک ــردهام ک ــه ب ــه نظ ــرم در زب ــان و

چرا پرداختن به تفاوت این چهار نقش مهم است؟
در مشاهدات شخصی و تعامل با فعاالن کسبوکار (به خصوص در
ایران) متوجه نوعی «ناامیدی از مشورت گرفتن حرفهای» و «بدبینی
ً
به مشاوران» میشویم که بعضا نظرات آنها را در تقابل با عملگرایی
میدانند و برچسب بیفایدگی بر آن میزنند .یکی از دالیل این ناامیدی
و بدبینی میتواند عدم تطابق توقعات کارفرما از مشاورش و آنچه به
عنوان خروجی کار به او تحویل داده شده باشد .پرداختن به تفاوت
میان این چهار نقش میتواند
اول توقعات کارفرما یا مشورتگیرنده را درستتر شکل دهد.
دوم در انتخاب فرد یا سازمان مشورتدهنده به او کمک کند.
سوم در شکلدهی نوع رابطهای که میخواهد با مشورتدهندهاش
بسازد راه او را روشنتر سازد.

س ــازمانی اس ــت.

رایزن یا Advisor
پس از  2017و زمانی که مؤسسه فرصتآفرین را به یک اندیشکده
اقتصادی تبدیل کردیم ،تعداد کارکنان مؤسسه پایین آمد و درهای
دیگری برای کسبوکار باز شد .این در حقیقت یک تغییر ساختاری برای
رقابت با شرکتهای مشاوره مدیریت بینالمللی بود که در منطقه به
خصوص در امارات مشغول کار بودند .با این مکانیزم ،وارد جهان رایزنی
شدیم .ا گرچه واژه  Advisorدر زبان فارسی به صورت تحتالفظی به
«مشاور» ترجمه میشود ،اما برای تمایز بخشیدن به آن با Consultant
که پیشتر به آن پرداخته شد ،از ترجمه رایزن استفاده کردهام.
ً
رایزنها معموال در گروههای کوچکتر و تخصصیتر نسبت به
مشاوران هستند .از مشخصترین تفاوتهای رایزنها و مشاوران
ً
میتوان به نوع تعامل با آنان اشاره کرد .رایزنها عموما به اندازه
مشاورها چارچوب ندارند ،سؤاالت متعدد و ساختارمند نمیپرسند و
ً
معموال نه با داده و اطالعات بلکه با تبدیل اطالعات به دانش سر و کار
ً
دارند .توصیههایی که رایزنها برای کارفرما دارد معموال از مشاهدات
و تجربیات شخصی است که قبلتر انجام دادهاند و به همین دلیل
ممکن است دستمزدهای باالتری را طلب کنند.
رایزنهـا همچنیـن بـه دلیـل اینکـه در یـک یـا چنـد رشـته عمیقتـر
میشـوند ،شـبکه حرفـهای بزرگـی در آن صنعـت یـا موضـوع دارنـد .ایـن
سـرمایه اجتماعی میتواند تا حدی بزرگ باشـد که گاهی اوقات اسـتفاده
از نـام آنهـا در گـروه رایزنهـای سـازمان ،میتوانـد بـرای آن سـازمان
ارزشآفرینـی کنـد .نمونـه ایـن موضـوع را میتـوان در اسـتارتاپهای
ً
موفـق جهـان دیـد کـه معمـوال در زمـان جـذب سـرمایه یـا قراردادهـای
گسـترش بـازار قسـمتی از سـهم خـود را رایزنهـای صاحـب نـام موضـوع
فعالیـت خـود میدهنـد تـا بتواننـد از شـبکه گسـترده و نامـش اسـتفاده
تجاری کنند .شـاید به همین دلیل اسـت که رایزنی ،از مشـاغل محبوب
دوران بازنشسـتگی رئیسجمهورهـای کشـور آمریکاسـت .تصـور کنیـد که
نـام آنهـا در میـان رایزنهـای یـک شـرکت بخـش خصوصـی چـه منافعـی

سال سی و دوم  /شماره  / 323بهار 1400

مشاور یا Consultant
مشاور یا همان  Consultantبا دادههای و اطالعات کار میکند.
بهگونهای که او یک محقق است که ورودیهای بسیاری از کارفرما و
دیگر ذینفعان تحقیق میگیرد و خروجی کارش تحلیلهایی است به
کمک ابزارهای جادوییاش انجام میدهد .میپرسید کدام ابزارهای
جادویی؟ مدلهای مفهومی ،چارتها ،جداول و ماتریسها و تمام
ابزارهای مدیریتی که یافتههای یک تحقیق را منظم میکند.
مشاورها کمتر به صورت فردی ،و بیشتر به صورت شرکتهای
مشاوره مدیریت دیده میشوند .نمونههای موفق جهانی شرکتهای
مشاوره مدیریت به «چهار غول مشاوره »1مشهورند و شامل شرکتهایی
چون  Deloitte ،KPMG ،PwC ،EYو  McKinseyمیشوند که بر
اساس رقابت در این لیست چهارتایی قرار میگیرند.
مشاوران به حرفهایگری و حرفهایگرایی معروفند و شاید از
همینرو باشد که دورهی کارآموزی و آغاز کار بسیاری از کارآفرینان موفق
بینالمللی در این شرکتها گذرانده شده است.

از ن ــگارش ای ــن مقال ــه پرداخت ــن ب ــه تفاوته ــای Advisor,
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میتوانـد بـرای آن شـرکت بـه وجـود آورد .خروجـی رایزنهـا کمتر مکتوب

ارزشمندترین راهنماها به راحتی پیدا نمیشوند و اطالعات

قراردادهـا خـود را نشـان میدهـد .رایزنهـا در گروههـای کوچکتـری کار

میتوانند راهنماهای مجازی انتخاب کنند ،یعنی با دیدن سخنرانیها،

اسـت و بیشـتر به صورت حضور در جلسـات و کمک در مذا کرات و بسـتن
میکننـد و امـا مـدت پروژههایـی کـه دارنـد بلندمدتتـر اسـت .بـه عنـوان

مثـال رایـزن یـک سـازمان ممکـن اسـت چنـد سـال بـا آن سـازمان همـراه

باشـد و در بزنگاههای گوناگون آن سـازمان را همراهی کند .اما مشـاورها
ً
معمـوال بـر روی پروژههایـی مشـخص کار میکننـد کـه زمـان کوتاهـی
ً
را شـامل میشـود .همچنیـن مـدل مالـی تعامـل بـا مشـاوران معمـوال بـر
ً
اسـاس انجـام پـروژه ،و مـدل تعامـل بـا رایزنهـا غالبـا بـر اسـاس پرداخـت
ثابـت ماهانـه اسـت.

سال سی و دوم  /شماره  / 323بهار 1400

راهنما یا Mentor
در تعاملم با کارآفرینی استارتاپی ایرانی و بین سالهای  93تا  95که
رویدادهای استارتاپویکند در کشور در حال گسترش بودند ،گاهی
به عنوان منتور یا راهنما برگزیده میشدم .در حقیقت کاری که در آن
چند روز ،بارها و بارها انجام میدادم ،این بود که تالش کنم ایدههای
آن کارآفرینان را به بوته آزمایش در محیط واقعی جامعه بگذارم یا
چالشهایی که خودم یا شرکتهایی که به آنها مشورت میدادم را با
آنها مطرح کنم.
اگر میخواستم معنی جا افتاده کلمات را در نظر نگیرم و فقط به
چشم مترجم به واژه منتور نگاه کنم ،بهتر بود برای ترجمه آن واژه
«مراد» یا «مرشد» را انتخاب میکرد .نزدیکترین نقشی که میتوان
برای راهنما یا منتور انتخاب کرد ،یک الگوست .منتور یک الگوی
(اقتصادی ،شخصی ،و…) برای دیگری است که شخص از طریق با او
بودن کسب دانش میکند و کم کم منش او را تقلید میکند تا شعور پس
آن منش را درک نماید.
شاید به همین جهت باشد که بیشتر مجامع مدیریتی ،منتور یا
راهنما بودن را شغل نمیدانند و افرادی که به عنوان شغل (نه داوطلبانه
و برای کسب درآمد) راهنمای دیگران میشوند را معتبر نمیدانند .زیرا
الگویی که با انگیزه کسب درآمد الگوی دیگری باشد احتمال دارد نتواند
وظیفه خود را به خوبی انجام دهد .از طرفی اگر شغلش این باشد ،پس
ً
احتماال کار دیگری نباشد که به خاطر آن الگوی دیگران باشد .شاید
باز هم به همین دلیل باشد که در جامعه ایرانی که سن افراد بیانگر
پختگی نسبی آنهاست ،دیدار یک منتور یا راهنمای جوان برای افراد
فعال جامعه عجیب است و موجب برانگیختن انتقادهای تند میشود.

تماسشان در اینترنت موجود نیست .به همین دلیل گاهی افراد
مطالعه کتابها و آثار الگویشان ،از او راهنمایی بگیرند بدون اینکه خود

راهنما از وجود چنین رابطهای خبر داشته باشد.

ا گر بر اساس مدل مدیریت دانش DIKWسطوح گوناگون

دانستنیها را دادهها ،اطالعات ،دانش و خرد بدانیم ،مشاور بیشتر با
دادهها و اطالعات ،مشاور بیشتر با دانش و راهنما با خرد سر و کار دارد.

مربی یا Coach
در مقابــل منتــور یــا راهنمــا کــه کمتــر آمــوزش دیدنــی اســت ،مربــی و
مربیگــری اســت کــه میتوانــد آمــوزش دیــده شــود .در حقیقــت ،تخصــص
مربیهــا میتوانــد همــان مربــی بــودن باشــد و الزم نیســت در زمینــه
حرفــهای کــه میخواهنــد مشــورت دهنــد دانــش تخصصــی داشــته باشــد.
هدف مربی ،تسهیل یادگیری ،افزایش تمرکز و ارتقای کارآمدی تیم

یا فرد است .اگرچه مربیهای ورزشی مشهورترین نوع مربیان هستند،
اما مربیهای میتوانند در مسیر حرفهای ،مسیر شخصی زندگی ،روابط،

سخنرانی و … متخصص باشند.

مربیها با پرداختن به ابعاد فردی شخص با او کمک میکنند تا

برای پرسشهای مهمی که در ذهن دارد پاسخهایی بیابد .آنها برای
افزایش تمرکز ،طرح پرسشهای درست ،و تقویت کارکرد شخص یا تیم

آموزش دیدهاند و راهکار و حتی ابزارهایی پیشنهاد میدهند.

کدام یک از این چهار نقش بهتر است؟
تعامل گرفتن با صاحبان این نقشها میتواند مفید یا نامفید باشد و باید
بر اساس نیاز و شناخت درست و با توجه به نکاتی که اشاره شد انتخاب
گردد .طبق معمول موضوعات مدیریتی ،در این بحث هم درست و
نادرست مطرح نیست بلکه مسئله تناسب یا عدم تناسب است .در
ً
ضمن این چهار نقش لزوما مانعۀ الجمع نیستند و یک فرد یا سازمان
میتواند چند عدد از این نقشها را ایفا کند .امید است با بهکارگیری این
دانش مقایسهای ،فعاالن اقتصادی تصمیمات مناسبتری در زمینه
انتخاب مشورتدهندگان خود داشته باشند.
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