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فصل هشتم:
رهبری
آيا اگر هيتلر نبود باز هم جنگ جهاني دوم رخ مي داد؟ آيا اگر فرد ديگري به غير از " جان اف كندي " رئيس
جمهور آمريكا و يا غير از " خروشف " رهبر اتحاد جماهير شوروي سياستمدار ديگري بر آن كشور حكومت مي
كرد  ،در جريان موشكي كوبا  ،دو كشور به بمباران اتمي كشور هاي يك ديگر دست مي زدند؟ اگر " نيكسون "
در سال  0691برنده انتخابات رياست جمهوري مي شد و يا " ال گور" در سال  0111در كالج انتخاباتي پيروز
مي شد و اكثريت را به دست مي آورد  ،دنيا چيز ديگري غير از اين مي بود و شرايط جهاني متفاوت بود؟
م وضوعات غير واقعي و در عين حال مهم و خيالي ،نظير اين گونه افكار است كه موجب مي شود بيش از اندازه
روي فرد تاكيد و اصرار شود .چگونه ممكن است كه اگر فردي به جاي فرد ديگري در مسند قدرت باشد  ،دنيا
متفاوت بوده و چيز ديگري بايد باشد ؟ آيا دنيا همان دنيا مي بود و يا دنياي متفاوتي بود.؟ ماهيت اين گونه
سئواالت المحاله بر اين تصور و تخيل مبتني است كه يك فرد آن قدر قدرت دارد كه بتواند در تغيير و تحول
جهان تاثير بگذ ارد و يا مسير تاريخ جهان را عوض كند  .سئوال غير واقعي و خيالي اين است كه آيا و چگونه يك
فرد ممكن است به شيوه اي كامال متفاوت با ديگران عمل كند؟ في نفسه  ،اغلب افراد به صورتي صحبت مي كنند
و يا عمل مي نمايند كه گوئي آن ها با هم متفاوت هستند؛ باالخره  ،اگر ما واقعا اعتقاد داشته باشيم كه افراد با
هم متفاوت نيستند  ،در آن صورت ما منكر احساس وجودي خود شده ايم  .با چنين باوري ما اساسا مي گوئيم
كه ما بر اين باور هستيم كه ما هيچ اهميتي نداريم و به عنوان يك انسان محلي از اعراب هم نداريم .از آن مهم تر
 ،اگر بتوانيم جاي افراد را با هم عوض كنيم چرا ما اين قدر با شور و هيجان به نتيجه يك انتخابات اهميت مي
دهيم؟ اگر يك فرد اهميتي ندارد  ،در آن صورت چرا اين قدر مهم است كه چه كسي برنده انتخابات از بيرون
آيد؟ اما اگر يك فرد با فرد ديگري فرق مي كند  ،در آن صورت انتخاب شدن يك فرد خاص براي طرفدارانش
بسيار اهميت دارد و متفاوت خواهد بود.
جالب اين جاست  ،در بسياري از الگو هاي سياسي  ،اهميت خاصي به رهبري فرد داده نمي شود .واقع گرائي ،
اين تصور و فكر را ايجاب مي كند كه همه افراد در نظام بين المللي مجبور هستند به يك نحو عمل كنند و در
واقع سيستم بين المللي آن ها را محدود مي سازد ،و بدين ترتيب افراد متفاوت ،با نيرو هائي كه بيرون از آن
ها وجود دارد ديگر اهميتي نداشته و اختالف ميان آن ها از نظر فردي ديگر جائي ندارد .در الگوي گزينه منطقي
 ،اغلب چنين تصور مي شود كه رهبران ،ثمر بخشي هزينه گزينه هاي مختلف براي اتخاذ يك خط مشي و سياست
را اگر متضمن بيشترين نفع براي آن ها باشد مي سنجند و محاسبه مي كنند Bueno de Mesquita and ( .
 . ) Sevinson and Feare 0661چنين فرض مي شود كه تمام رهبران روش هاي محاسبه مشابهي را در
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تصميم گيري خود به كار مي برند و يا كوشش مي كنند كه به كار گيرند .آن ها سعي مي كنند اهداف خود را
بزرگتر كنند  ،حتي اگر ماهيت آن اهداف  ،در كنار اولويت هاي فرد  ،از يك فرد نسبت به فرد ديگر تفاوت كند و
به عالوه در اغلب روش هاي تئوريك قديمي روابط بين المللي  ،توجه كمي به اين واقعيت شده  ،كه چگونه يك
فرد و يا رهبر مي تواند با مجموعه اي از نظرات و عقايد خود عمل كرده و دست به اقدام بزند و آن ها را دنبال
كند.
هنگامي از رهبران سخن مي گوئيم منظورمان چيست؟ آن ها كه هستند؟ " هرمان " ( )Hermann 0699
چهار تصوير و يا چهره از رهبر ارائه مي كند  .اول چهره رهبر به عنوان يك چهره بزرگ نشان داده مي شود ؛
كسي كه اداره يك مجموعه  ،جامعه و به طور كلي كشور را به عهده دارد و عهده دار امور مي شود و مي داند چه
بايد بكند ،و چگونه كار را انجام دهد  .نو ع دوم چهره يك رهبر به يك فروشنده مي ماند ،فردي كه در مي يابد و
تشخيص مي دهد مردم چه مي خواهند و سپس آن را به ايشان مي دهد .نوع سوم رهبر  ،به مانند يك عروسك
و دست نشانده است  ،كسي كه ،منافع خاص خارج از چشم عموم مردم ،و رشته هاي كار به او وصل و ختم مي
شود  .سر انجام  ،رهبري كه ماننديك مامور آتش نشاني است  ،كه به تقاضا هائي كه در جامعه و محيط اطراف از
او مي شود پاسخ مي دهد.
طبق نظر "هرمان" براي اين كه رهبري را در يابيم و بفهميم  ،بسيار مهم است كه اطالعاتي راجع به رهبر و
شخصيت و سوابق او و گروهي كه او هدايت آن ها را به عهده دارد  ،ماهيت روابط او با اين گروه  ،زمينه و نتيجه
تعامل ميان رهبر و گروه و پيرو و پيروانش را داشته باشيم  .سوابق رهبر مي تواند تحت تاثير عوامل مختلفي از
جمله  ،عقايد سياسي  ،اسلوب و روش شناسي  ،انگيزه او براي رسيدن به قدرت  ،واكنش هاي او در مقابل تنش
ها  ،نحوه و شيوه اي كه وارد كار سياسي شده و آغاز به كار كرده است  ،ميزان تجربيات و سوابق سياسي او و جو
سياسي كه در آن زندگي مي كند  ،قرار گيرد .عوا مل موثر ديگر  ،شامل قوانين و مقررات موجود  ،ميزان و درجه
تعهد و مسئوليت نسبت به منطقه اي كه خاستگاه رهبر است  ،قدرت و نوع گروه مخالف  ،عقايد  ،منابع  ،ساختار
و سازمان و احساس كلي از زمان خود مي گردد .رهبراني كه تازه به قدرت رسيده اند ،از حمايت مردم منطقه اي
كه از آن جا برخاسته اند بر خوردار مي باشند  .آن ها همچنين از اين امتياز برخوردارند كه ممكن است براي
پيروان آن ها مسا ئل و موضوعات چندان مهم نباشد  ،يا اين كه اين مزيت را هم داشته باشند  ،كه پيروان آ نها
نسبت به ايشان حسن نيت پيدا كرده و اين حسن نيت تقويت و افزايش پيدا مي كند.
سر انجام  ،يك رهبر هنگامي متناسب با تصوير خوبي كه از او ساخته شده باشد مي تواند قدرت پيدا
كند.
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" جرويس " (  ) Jervis 0661 bاستدالل مي كند  ،تجزيه و تحليل رهبر در مقياس يك فرد  ،بعد از
دوران جنگ سرد اهميت فزاينده اي پيدا كرده است  .با پيچيده تر شدن شرايط جهاني  ،عقايد و ارزش هاي
رهبران نيز اهميت بيشتر و فزاينده اي پيدا مي كند  " .جرويس " به ويژه خواستار توجه به مواردي نظير كشش
و تمايل به خطر كردن  ،تطبيق و تشبيه آنچه عينا اتفاق افتاده با نظرات و عقايدي كه از قبل وجود داشته ،
تما يالت و گرايشات انگيزشي  ،نظير طرز فكر و ارزو هاي فرد رهبر و "تفكر مطلوب" - wishful thinking--
 مي شود  .در اين فصل  ،همان طور كه " جرويس " استدالل كرده سعي مي شود اين چنين استدالل شود كهافراد منحصر به فرد بوده و تفاوت افراد ( رهبران ) در نتايج تحوالت جهاني مي باشد و از اين نظر داراي اهميت
هستند  .گوئي چنين واقعيتي به مثابه مخالفت با خاصيت و اثر اقدام انسان است .
پس از بررسي عميق موضوع زندگي نامه رواني  ،اكنون به انواع ديگري از تحقيقات و مطالعات راجع به رهبري مي
پردازيم  .اما قبل از آن  ،انواع مطالعات و تحقيقات راجع به رهبري تشريح مي شود  .بعد از آن بررسي كلي از
تركيبي از مطالعات مربوط به بازيگران سياسي مطرح و ارائه مي شود  .سومين بخش  ،دو نوع الگوي مهم رهبري
را مورد بحث قرار مي دهد و آخرين بخش به اسلوب هاي رهبري اختصاص دارد.
مطالعات مربوط به رهبري
اغلب مطالعاتي كه در گذ شته در مورد رهبري شده است  ،روي رهبران خبره  ،مانند روساي جمهور و يا ساير
روساي كشور ها توجه و تمركز شده است  .در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم  ،اكثر زندگي نامه ها ي رهبران
مشحون از پر ستش رهبر توسط پيروان وي و تقدس او بوده است و ز مينه اي را به وجود مي آورده كه خواننده
آن زندگي نامه ها ،سعي مي كرد ه خود را از نظر داشتن فضائل و توانمندي ها با رهبر مقايسه كرده  ،او را بستايد
و الگو ي خود قرار دهد .در زندگي نامه هائي كه در گدشته نزديك تر نوشته شده بيشتر به ضعف اخالقي ،
جنسي و مسائل ديگر ي از اين قبيل در مورد فرد مورد مطالعه خود مي پردازند . )Casper 0666 ( .ناشريني
كه به انتشار موضوعات و مستدل هيجان بر انگيز جنسي مي پردازند،بر اين تصور هستند كه خوانندگان و مخاطبين
آن ها  ،از شكست ها و ناكامي ها و در گيري ها ي ديگران لذت مي برند؛ ميزان فروش آن ها گويا و اثبات كننده
اين نظر است  .از طرف ديگر خوانندگان ممكن است اين عالقه خود را چنين توجيه كنند  ،و در واقع استدالل
كنند كه آن ها از اشتباهات ديگران مي توانند درس بياموزند .اما با اين هيجان و انگيزه است كه معموال ،هدف
،فروش بيشتر نشريات و كتب ي است كه ناشرين منتشر مي كنند كه راجع به روابط نامشروع ديگران مي پردازند،
نشريات و كتبي كه مردم در مورد خود احساس خوب و شادمانه اي نسبت به خود داشته باشند و اين كار را ،با
خوار و خفيف كردن ديگران و جستجو و كنجكاوي راجع به بدبختي و ناراحتي افرادثروتمند  ،معروف و و صاحب
قدرت انجام مي دهند .
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در محيط علمي و آكادميك نيز  ،دوره هائي در زمان هاي متعدد  ،در زمينه مطالعات رهبري وجود
داشته است  ،در حال حاضر به نظر مي رسد  ،مطالعات فردي راجع به رهبران خاص  ،ديگر از رونق افتاده و ديگر
جائي نداشته باشد  .الگو و در واقع اصل غالب  ،يعني گزينه منطقي ديگر توجه و عالقه اي ندارد كه روي رهبران
به صورت فردي توجه و تمركز كند  ،مگر آن كه به دنبال آن باشد كه در آن ها افرادي را پيدا كنند كه در حال
برنامه ريزي باشند و يا تمايل زيادي دارند كه در قدرت باقي بمانند  .اين گونه رهبران ممكن است از نظر كشش
و تمايل آن ها  ،و نيز خطر پذيري و خطر كردن با هم تفاوت داشته باشند.
بدين معني كه يك فرد به خصوص و يا رهبر به خصوصي ممكن است خطر پذير و يا ريسك پذير باشد  ،يا ممكن
است نسبت به خطر حالت خنثي و بي تفاوتي داشته باشد و يا اصوال از خطر احتراز نمايد .اما كماكان فرض بر
اين است هر رهبر  ،با توجه به اولويت ها  ،اهداف و كشش ريسك پذيري  ،كاري انجام مي دهد كه باور دارد
منافع او را به بهترين صورت تامين مي كند (  . )Bueno de Mosquita 0111از اين ديد گاه مطالب زيادي
در ارتباط با تصميم گيري به دست آ مده و فر ا گرفته شده است  .اما در اين گونه الگو ها ،به باور هاي رهبر و يا
شخصيت او و اين كه چگونه عوامل مذكور بر رهبري آن ها تاثير گذاشته و اين كه چگونه سعي دارند دنيا را تغيير
دهند توجه كم تري شده است.
همچنين ميان اصول و اسلوب تفاوت هائي وجود دارد  .در حالي كه بسياري از دانشمندان علوم سياسي به اين
گرايش و تمايل عالقه دارند كه قبول كنند ،همان طور كه اكثر مردم باور دارند  ،كه افراد داراي شخصيت مربوط
به خود و يا شخصيت مخصوص به خود هستند  ،بسياري از روان شناسان اجتماعي بر اين اعتقاد هستند كه
موضوع اين طور نيست  .مثال اگر فردي خود را " وقت شناس " توصيف كند  ،و سپس يك ناظر كه كار هاي او
را در طول يك روز دنبال كند احتمال كمي وجود دارد كه به او ثابت شود كه ثبات و پايداري آن فرد در داشتن
چنين خصوصيتي موجب شود كه آن فرد بيش از سه ارزش و يا خصوصسيت  ،كه  ،البته در ارتباط با هم هستند
داشته باشد .بحث طوالني و داغي در روان شناسي انجام شده تا ثبات و پايداري فرد را در رفتار انساني او جستجو
كرده و بيابد كه البته اين كار در ارتباط با مطالعه اكثر افراد با موفقيتي همراه نبوده و اين كه اكثر مردم انتظار
دارند كه چنين چيزي وجود داشته باشد به خاطر شخصيت خود فرد است (  . )Mischel 0660در واقع به نظر
مي رسد ثبات موقتي  ،قوي تر از ثبات طوالني و در ارتباط با يك خصوصيت ويژه و معين مي باشد ( Mischel
 .)06991به عبارت ديگر  ،دانشجويان ما در گذشته ها ممكن است احتماال براي مالقات با استاد راهنماي خود
در سال جاري ويا سال بعد وقت شناس بوده اند و اين وقت شناسي آن ها بيشتر از وقت شناسي آن ها در مورد
راهنماي آنها و هم اطاقي اشان  ،يا حضور در يك ميهماني شام  ،رسيدن به خانه و يا ديدار با دوست پسر خود
در طول فقط يك روز بوده است.
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" مايكل " و " پيك " (  )Michael and Pick 0690توانستند به طرز جالبي ،ثبات و پايداري را تحت شرايط
خاص تنش بار نشان دهند ،كه افراد با آن به رفتار مورد عالقه و با " اولويت " خويش باز گردندو آن را حفظ كنند،
و به طور اخص اين رفتار آن ها ممكن بود حالت تهاجمي  ،همسوئي با جامعه  ،و يا گريز از جامعه باشد  .مردان
احتمال بيشتري دارد كه حالت
تهاجمي داشته باشند  ،در حالي كه زنان احتماال ارام تر و كناره گيري بيشتري ممكن است داشته باشند  .فقدان
نسبي پايداري  ،به استثناي شرايط خاص تنش بار ،نبايد امري منفي تلقي شود ؛ عدم وجود پايداري صرفا نشان
دهنده قابليت ان عطاف و انطباق اساسي يك روحيه سالم در فرد به شمار مي آيدكه به طرق مناسب نسبت به
تحوالت و تغييرات محيط اطراف خود واكنش نشان مي دهد .افراد در بلند مدت و به وسيله تركيبي از مشا هد
ات روزانه خود ،يعني يك فرد مشابه و هميشگي را در آينه  ،كه خوددش است مي بيند  ،كه اين خود نشانه
پايداري و ال متغير بودن جسم آن هاست  ،و نيز حافظه  ،حالت خود پايداري را حفظ مي كنند  ،كه معموال اين
تركيب ،مجموعه اي است  ،كه تمام تجربيات و حوادث زندگي او را با يكديگر مرتبط مي سازد و آن را به صورت
يك مجموعه كل در مي آورد كه وجود او و تجربياتش را يكي مي سازد.
مع ذالك  ،بسياري از روان شناسان همچنان بر وجود و دخالت شخصيت تاكيد مي ورزند .اين روش
حكايت از آن دارد كه راهي براي بررسي و ارزيابي الگوها و عالئم موجود در شخصيت وجود دارد .
"وي گينز" و "پيكوس – -Wiggins and Picuss 0660از بخش اعظم اين روش كاري در روان
شناسي و از اين نظر و يا اين طرز فكر حمايت مي كنند و به نظر آن ها چهار عامل در الگوهاي خصوصيات
شخصيتي وجود دارند  .اين ابعاد و يا عوامل عبارتند از "روان رنجور خوئي"" -Neurotosicim -برون گرائي
" -Extroversion -روي گشاده و پذيرفتني داشتن _  " opennessدلپذير بودن "-Agreeableness -
 ،وظيفه شناسي –  . -Conscientiousnessتحقيقات نشان داده اند كه اين عوامل قابل اعتماد و اتكا بوده و
داراي ارزش مي باشند(  . )Mc Gray and Gustav 0660اخيرا از اين پنج عامل استفاده شده تا علت و يا علل
ثبات و يا بي ثباتي در شخصيت فرد در طول زندگي و نيز رابطه ميان عوامل شخصيتي  ،سالمت جسماني او و
نيز حوادث مشخص و معيني را كه در زندگي وي به وجود آمده  ،جستجو و به آن ها پي برده شود  .طرفداران
اين روش استدالل مي كنند كه افراد با توجه به هر يك از اين پنج عامل ممكن است در دو قطب مخالف در هر
يك از عوامل قرار داشته و در حاالت متفاوتي قرار گيرند  .نظير اين كه بعضي از افراد برون گرا ممكن است
درون گرا نيز باشند  .سپس مجموعه اي از اين پنج عامل الگوي شخصيتي يك زن و يا مرد را تشكيل مي دهد.
بدين ترت يب در حالي كه هر فرد با توجه به اين كه در كجاي مقياس هر يك از عوامل مذكور قرار دارد  ،مي
توان افراد را به توجه به اين پنج عامل يا خصوصيت بررسي كرد ه و مورد مطالعه قرار داد  .اين الگو و روش در
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نتيجه تجزيه و تحليل هاي آماري به دست آمده ،كه نشان دهنده مجم وعه الگو ها و شرايط آن ها مي باشد  .لذا
اين الگو ها و يا روش هاي پنج عاملي يا پنج متغيري  ،ماهيتا توصيفي هستندو در هيچ يك از ساختار هاي
اساسي تئوريك وجود ندارند .اين در حالي است كه بعضي از محققين معتقد به وجود شخصيت هستند و بعضي
ديگر اعتقادي به آن ندارند  .عمده كار هائي كه در زمينه تحقيقات مربوط به رهبري شده با اين فرض آغاز گرديده
است كه افراد و لذا رهبران  ،داراي شخصيت ي خاص به خود مي باشند  ،و شخصيت آنان  ،از جمله عقايد  ،ارزش
ها  ،نگرش ها يشان بر رفتارشان و رهبري آن ها تاثير مي گذارد و ماال اين امر در نتايج حاصل از اعمال سياسي
آن ها موثر است  .اين فصل به بعضي از جنبه هاي اين كار تحقيقاتي مي پردازد.
مطالعات اوليه در مورد رهبري
السول ( )0691مطالعات خود را به طور جدي و با بررسي و تحقيق راجع به شخصيت رهبري و سياست شروع
كرد  ،و چنين استدالل مي كرد كه افراد درگيري روحي و رواني خود را به دنياي سياست و در بيرون از خود
منتقل كرده و بر آن اثر مي گذارند " .الكساندر جورج " (  )Alexander George 0696با مطالعات و تحقيقات


اوليه خود ،كه در مورد شخصيت و سياست انجام داده بود و اين كار را با رمز هاي عملياتي

تكميل نمود ،

تاثير بزرگي داشته است " .جورج" در بررسي و ارزيابي كتاب " بررسي بلشويزم نوشته " ليتس " به اهميت
رمز هاي عملياتي رهبر در تعيين رفتار هاي سياسي او اشاره مي كند" .جورج" نظر " ليتس " را به عنوان اشاره
اي به فرضيه يا قاعده كلي تاكتيك ها و استراتژي هاي سياسي توصيف مي كند (  . )0691در حالي كه "ليتس
"  ،اين نظر و واژه را از نقطه نظر " جورج" رمز هاي عملياتي ،به خصوص قواعد معين و نيز معيار هاي رفتاري
ميداند  .اين قواعد و معيار ها را  ،فرد ،به صورت حالت دروني خود در مي آورد و در واقع بخشي از درون او مي
شود ،كه سپس هويت جديد يا ساختار شخصيت او را به وجود مي آورد .در يك مفهوم گسترده تر  ،عقايد رهبر
سياسي در مورد ماهيت سياست و منازعه سياسي  ،عقايد او در مورد ميزان تاثير گذاري تحوالت تاريخي در نظرات
و عقايد وي در تدوين استراتژي و تاكتيك هاي صحيح ،نفوذ بسيار قوي بر گزينه هاي فرد سياسي و يا رهبر
سياسي خواهد داشت.
" جورج" چنين اظهار نظر مي كند كه تصميمات رهبران با عوامل معيني محدود مي گردد  ،او از جمله اين عوامل
 ،اطالعات ناقص  ،و عدم توانائي كافي در پيش بيني نتايج  ،مشكل بودن تعيين معيار ها براي استفاده در ارزيابي
گزينه ها را بر مي شمارد " .جورج" يك سلسله سئواالتي براي كمك به تعريف فلسفي محتوي رمز هاي عملياتي
مطرح مي كندو اين سئواالت عواملي نظير باور هاي رهبر در مورد ماهيت سياست و ميزان قابليت هاي پيش بيني
رمز عملياتي به ساختار هائي اطالق مي گردد كه بازنماي كلي اعتقادي و يا عكس العمل هاي اعتقادي
رهبران در باره جهان است( يعني اين كه رهبر چگونه مي انديشد و اقدام مي كند و در واقع شبيه اين است
كه با چه نوع اقداماتي مي كند كه بيشترين احتمال موفقيت در آن وجود دارد
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سياسي  ،ميزان كلي خوش بيني در مورد نتايج اعمال سيا سي و احساس تسلط و كنترل بر محيط سياسي را
شامل مي شود  " .جورج" همچنين سئواالت بيشتري در خصوص باور هاي مفيد كه در رمز هاي عملياتي وجود
دارد را مطرح مي سازد .اين عوامل شامل موضوعاتي مانند تاكتيك ها  ،اهداف و خطرات  ،وسايل و زمان بندي
هاي حاشيه اي مي شود " .جورج" چنين استدالل مي كند كه اطالع از كليه اين عوامل در چارچوب رمز هاي
عملياتي يك رهبر  ،اطالعات مهمي در مورد انجام تجزيه و تحليل رفتار سياسي  ،تصميم گيري و اسلوب و روش
رهبري به دست مي دهد.
" واكر " و " فالكاوسكي " -Walker and Falkowsky 0691 -تجزيه و تحليلي از رمزهاي عملياتي چهار
گروه از روساي جمهور اياالت متحده انجام داده است .اين دو محقق ،در مورد نحوه تولد  ،اجتماعي شدن خانواده
 ،نياز هاي آن ها به قدرت  ،موفقيت و وابستگي  ،داليل و شواهد ناسازگاري و نا هماهنگي در خالل يك بحران
بين المللي را مورد بررسي و تحقيق قرار داده است .اين دو محقق چهار نظريه ارائه كردند  .اول اجتماعي شدن
در سال هاي نخستين طفوليت  ،چهار نوع و يا چهار گروه انگيزه به وجود مي آوردو اين امر قبل از آن است كه
عقايد سياسي فرد شكل پيدا كند .دوم اين كه افراد سيستم هاي عقيدتي –سياسي را مي پذيرند كه با اين انگيزه
ها سازگاري داشته باشد  .سوم رمز هاي عملياتي با شرايط و اوضاع و احوال محيط فعال مي شوند  ،كه اين هم
به نوبه خود نياز هاي روان شناسي خاصي به وجود مي آورد .سر انجام هنگامي اين نياز ها روان شناختي بر
انگيخته و ايجاد مي شوند  ،انگيزه ها به نا سازگاري شناختي و عدم سازش در رفتار هنگام روياروئي با يك بحران
و يا نزاع بين المللي نسبت داده مي شود  ".كوهن " و "فريدالندا" در سال  0611در ارتباط دادن نظريه خود در
مورد شخصيت و روابط بين المللي از يك روش مطالعه قياسي و تاريخي استفاده مي كنند .اين دو محقق با
مطالعه و بررسي چهارده رهبر كه سوابق جنگ طلبي داشتند به دو روش دست پيدا پيدا كردندكه رهبران به
وسيله آن در مقابل منازعه و جنگ از خود واكنش نشان مي دهند .يك گروه از رهبران كساني هستند كه در صدد
احتراز از جنگ و منازعه و خشونت هستند  .چنين رهبراني سعي دارند مذاكرات مصالحه جويانه در مورد منازعات
انجام دهند ؛ اسلوب و روش آن ها همكار ي و همياري است  .گروه دوم  ،افرادي هستند كه تحريك به منازعه
كرده و ترجيح مي دهند راه حل هاي خشونت آميز پيدا كنند  .چنين رهبراني روش و اسلوب تخاصمي داشته و
عالقه به همكاري ندارند و جنگ طلب هستند .از نظر روش شناختي ،بر آورد و تعيين اهميت و تاثير اين يافته
ها مشكل و سخت است چون صرفا روي متغير منافع  ،كه مستقل نيست ،تاكيد و تكيه مي شود .رهبراني كه
خصلت همكار ي دارند نمي توانند تاثير كاملي بر يافته ها داشته باشند
اما "فريدلندر" و " كهن " نمونه هاي جالبي از مواردي كه مطالعه كردند به دست آورده و ارائه نمودند.
به ويژه آنها دو نوع شخصيت را شناختند كه ميل و كرايش به جنگجوئي و مخاصمه دارند  .يك گروه آن هائي
هستند كه قدرت نمائي تالفي جويانه اي از خود نشان مي دهند ،كه به شكل تسلط از طريق قلدري زباني است
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 .طبق گفته اين دو محقق ،اين گونه افراد  ،سرسختي فوق العاده اي در قبال جنگ و منازعه از خود نشان مي
دهند  ،.شخصيت هاي اقتدار طلب  ،مصداق و نماياتگر روش دوم يعني رهبري جنگجو مي باشد  .دل مشغولي و
مشغوليت ذهني چنين افرادي  ،دنبال كردن سياست قدرت بود ه و رفتار عادي و معمولي و عدم تحمل در مقابل
ابهامات و نيز پيشداوري دارند .اين دو دانشمند چنين اظهار نظر مي كنند كه رهبران در گروه اخير  ،خصومت ها
ي سركوب شده در درون خود را به گروه هاي خارج از وجود خود و در روابط بين المللي منتقل مي كنند .هر دو
نوع رهبران داراي كودكي بد و غم انگيزبوده اند .به طور ي كه دو محقق معتقدند اين دوران بد و غم انگيز كودكي
در رفتار خصومت آم يز و ستيزه جويانه آن ها بعدا در بزرگسالي نقش داشته است  .اما واضح است نبايد اين دو
نتيجه را قطعي دانست ،بلكه بايد صبر كرد تا بررسي هاي بيشتري در مورد رهبران طالب همكار ي و مسالمت
جو به عمل آيد تا معلوم شود آيا آنها دوران كودكي خوب و سالمي و بهتر از رهبران متخاصم داشته اند؟
گرين اشتاين ()Fred Greenstein
" گرين اشتاين" كمك هائي در ابتداي مطالعات مربوط به رهبري و شخصيت و سياست داشته است  .او در يك
مقاله محكم و مستدل به طور قاطع به پنج ايراد در مورد مطالعه شخصيتي پاسخ داده است .بعضي ها چنين
استدالل مي كنند كه شخصيت هاي رهبران  ،موقعي در مقابل يكديگر قرار مي گيرند بي اثر و خنثي مي شوند.
منتقدين با طرح اين موضوع ،منظورشان اين است كه مثال يك رهبر آزادي خواه در مقابل رهبر ديگري كه محافظه
كار است  ،تاثير متقابلي كه آن ها روي يكديگر مي گذارند  ،در واقع در مقابل يكديگر قرار مي گيرند  ،و لذا هيچ
كدام هيچ تاثير و نفوذ قاطعي بر سياست و خط مشي كلي نمي گذارند " .گرين اشتاين" استدالل مي كند كه
افراد اين را به عنوان يك دليل و برهان تلقي مي كنند  .او در عوض بر اين اعتقاد است كه محققين بايد اين
نظريه را به عنوان يك كار تجربي بدانند ،و مطالعاتي را شروع كنند تا معلوم ومحقق شود آيا چنين فرضيه اي
درست است يا خير؟دوم اين كه او پيشنهاد مي كند بحث ميان كساني كه اهميت و اولويت را به عوامل شخصيتي
مي دهند و افرادي كه به عوامل اجتماعي امتياز بيشتري مي دهند ساختگي و تصنعي باقي بماند و در واقع اين
گونه تلقي شود  .به نظر او هر دو نوع عامل مذكور مي توانند بالقوه نقش تعيين كننده اي در رفتار داشته باشند
 .سوم اين كه در پاسخ به اين سئوال كه آيا افراد مي توانند بر محيط كار خود تاثير بگذارند  ،اوچنين استدالل مي
كند و در واقع توصيه مي نمايد كه تداوم كار و اقدام گريز ناپذير ضرورت دارد ( بدين معني كه تفاوت افراد مي
تواند به صور مختلف در رفتار تاثير بگذارد )  .او مي گويد حدودي كه يك بازيگر مي تواند بر شرايط ويژه اي تاثير
بگذارد مبتني بر سه معيار مي باشد -0 :ميزان و حدودي كه مي توان محيط را تجديد ساختار نمود؛  -0جايگاه
و موقعيت بازيگر در محيط ؛  -9نقاط ضعف و قوت بازيگر " .گرين اشتاين" در پاسخ به چهارمين انتقاد ،كه
مشكالت سياستمداران را براي اين كه اختالفات فردي را غير مربوط مي نمايد يكسان دانسته و مشابه هم مي
سازد ،از رهبران به عنوان نقش بازيگر ياد مي كند ".گرين اشتاين" ياد آوري مي كند كه تعيين و ايجاد يك
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الگو ،كه واكنش تاثير محيط از طريق آمادگي و استعداد فردي معين مي شود  ،مي تواند به دليل وجود يازده
عامل اضافي باشد كه تاثير افراد را در در حصول نتايج سهل و آسان مي كند .اول آن كه او ادعا مي كند كه هميشه
براي يك فرد در انتهاي كار بيش از ميانه كار امكان ابراز نظر وجود دارد.
دوم  ،اين كه متغير هاي بزرگ تر ناشي از وظايف و كار هاي جالب تر مي باشد  .سوم اين كه رفتار غير مترقبه
احتماال بيشتر و بهتر  ،متغير هاي شخصي را نمايان مي سازد .چهارم  ،شرايط و اوضاع و احوال مبهم و نا معلوم
اين امكان را به وجود مي آورد كه تفاوت هاي فردي خود را بيشتر و بيشتر نشان دهند .ابهام مي تواند ناشي از
موانع جديد و پيچيده باشد  .پنجم  ،متغير هاي تاثير گذار شخصيتي راحت تر مي توانند در شرايطي به وجود
آيند كه هيچ ممنوعيت و محدوديتي براي رفتار ديگران وجود ندارد .ششم  ،متغير هاي تاثير گذار شخصيتي تا
آن حد خود را نشان مي دهند كه رهبران فعال داراي چهار چوب فكري براي اقدامي كه مي خواهند انجام دهند،
مي باشند كه اين ممكن است خالقيت آن ها را محدود سازد .،هفتم ،متغير هاي تاثير گذار فردي مي توانند تا
آن جا تضعيف شود كه تمايل فردي از ديگر متغير ها ي فرد پيشي گيرد ؛ نهم متغير هاي گروهي مي تواند تا
آن جا تفاوت هاي فردي را تضعيف كند كه فرد سر نخ را از ديگران مي گيرد  .هر چه قدر فرد رهبر احساساتي
تر باشد تمايالت و گرايشات شخصي او بايد بيشتر ابراز مي شود .نهايت اين كه تفاوت هاي فردي خود را بيشتر تا
آن حد نشان مي دهند كه رهبر پست و مقامي را عهده دار است كه به طور نسبي كسي از او انتظار چنداني ندارد.
باالخره در پاسخ به پنجمين انتقاد ،كه شامل انواع شخصيت هاي آسيب شناسي شده مي باشد  ،و بررسي
شخصتي را غير موجه مي داند " ،گرين اشتاين" استدالل مي كند سه نوع عامل وجود دارد كه ممكن است
موجب شود رهبري در دفاع از خود بر آيد ،اول آن كه شرايط معيني وجود داشته باشد كه در آن احتماال جنبه
هاي خاص شخصيتي رهبر و در نتيجه واكنش هائي كه در نتيجه آن بروز كند و اين واكنش ها مبتني بر ويژگي
ها او

بوده و جنبه كلي نداشته باشند و حد اقل اين واكنش ها تا حدودي بر عوامل شخصيتي متكي بوده

وباآن هم همخوان و سازگاري داشته باشند .دوم اين كه "عمل دفاع از خود" تا آن جا ممكن است بروز كند كه
يك رهبر مشخص و معين به اين كار واقعا نياز داشته باشد .سوم و آخر اين كه انواع معيني از واكنش ها امكان
بروز سهل تري داشته باشند و بيش از ساير واكنش ها ممكن است عمل كنند .مثال ممكن است خشم در شرايطي
معين بيش از غم و اندوه و سوگواري قابليت ابراز را داشته باشد
يكي از تاثير گذار ترين مطالعاتي كه در مورد رهبري انجام شده تحقيقي است كه توسط "جيمز ديويد بارلر " -
 -Jamed David Barber 0610در مورد روساي جمهوري آمريكا انجام گرديده است .او  ،در تحقيق خود
بيشتر از تعريف هاي محاوره اي از شخصيت و با به كار بردن مجموعه اي از توضيحات توصيفي به جاي نظرات
خاص عملي و تجربي استفاده كرده است  " .باربر " كار بحث تحقيقاتي خود را با اين مبحث شروع مي كند كه
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شخصيت ،رفتار فرد را شكل مي دهدو نيرو و قدرت رهبري يك فرد از تعامل و فعل و انفعال ميان ميزان قدرت
يك فرد در شرايط معين از يك طرف و جو و محيط انتظاراتي كه از او مي رود از طرف ديگر ناشي مي شود.
اين انتظارات شامل عواملي نظير قدرت طلبي است كه يك رهبر در نتيجه اعمال و اقدامات خود پيدا مي كند ،و
يك احساس كلي است كه از پيشرفت حاصله از كار و يا كاري كه انجام شده دارد و باالخره به ميزان صحت و
حقانيتي بستگي دارد كه رهبر نسبت به كار خود احساس مي نمايد .قدرت و توان فرد براي ايجاد تعادل ميان
فشار ها ي دروني و بيروني او و اين كه آيا اين فشار ها بر يكديگر انعكاس و تاثير دارند به موقعيت يك رهبر در
استفاده از قدرتش در بر آوردن انتظارات ديگران كمك فراواني مي كند.
از نظر " باربر"  ،رفتار يك رهبر تجلي و نمونه اي است از تركيبي از شخصيت  ،جهان بيني و اسلوب او " .باربر"
سه عامل را بر مي شمرد كه بر رفتار سياستمداران تاثير و نفوذ دارند .اولين عامل ،شخصيت فرد است و يا در
واقع جهت گيري وي در زندگي است  .شخصيت در كودكي از تعامل با پدر و مادر  ،براداران و خواهران  ،دوستان
و نيرو هاي قدرتمند ديگر مانند كليسا  ،مدرسه و جامعه شكل مي گيرد.
دومين عامل يا جنبه  ،جهان بيني فرد و يا رهبر است ،كه عقايد و باور هاي مربوطه سياسي اوليه او را در مورد
طبيعت انسان تشكيل مي دهد  ،كه اين خود بر رفتار فرد تاثير مي گذارد  .اين جهان بيني در اوايل دوران بلوغ
به تدريج به وجود مي آيد و شامل نظرات فرد در مورد علييت هاي اجتماعي  ،مانند اين كه كدام عامل و يا نيرو،
نتيجه و حا لت خاصي به وجود مي آورد .جهان بيني همچنين به باور ها و عقايدي مربوط مي شود كه در واقع
اساس و پايه تضاد هاي روحي زمان ما را تشكيل مي دهدو در واقع آن ها را به وجود مي آورد.
چنين باور ها و عقايدي در مورد طبيعت انسان و اهميت چالش و مشكالت دوران فعلي زندگي به رهبر كمك مي
كند تا رابطه علييت ميان جهاني كه اكنون وجود دارد و جهاني كه در آينده بايد وجود داشته باشد معين و مشخص
سازد .مثال يك رهبر محافظه كار مانند رئيس جمهور بوش ممكن است اين جهان بيني را داشته باشد كه نوعي
رابطه علييت مي ان از هم پاشيدگي خانوادگي و ميزان باالي بزهكاري  ،استعمال مواد مخدر و بارداري نامشروع در
دوران جواني يك دختر وجود دارد .يك رهبر آزادي خواه تر و ليبرال تر مانند رئيس جمهور كلينتون ممكن است
رابطه اي ميان تعصب ها و پيشداوري ها ي نژادي و سركوب و عدم تساوي و فقر ناشي از آن پيدا كند  .در هر
يك از اين جهان بيني ها ،يك نقص و مشكل وجود دارد كه بايد رفع و حل شود تا اين كه بتوان اوضاع اجتماع را
بهبود بخشيد  .هر يك از اين جهان بيني ها نشان مي دهد كه افراد و نهاد هاي اجتماعي بايد براي پيشرفت و
توسعه،كه الزم و ضروري است ،تغيير يابند .اما چه چيز ها و يا كدام نظرات بايد تغيير پيدا كند و آن تغييرات
چگونه بايد صورت گيرد مطلبي است كه آشكارا با يكديگر متفاوت هستند.
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اسلوب  ،كه سومين عامل يا نيرو ي تاثير گذار در رفتار يك سياست مدار است و در اوايل دوران بلوغ ايجاد شده
و به تدريج ش كل مي گيرد  .اسلوب و روش و يا منش به روش عادي و معمولي اشاره دارد كه با آن رهبر كار مي
كند  ،و شامل نوع و روش محاوره و سخن گفتن بوده و شكوفا شده و توسعه و رشد پيدا مي كند .اسلوب و روش
مركب از روابط شخصي است كه يك رئيس جمهور با ديگر سياست مداران متنفذ و ديگران بر قرار مي سازد .
به عنوان مثال در حالي كه جان اف كندي افراد هوشمند را به دور خود جمع مي كرد تا در بحث راجع به مزايا
و معايب موضوعات مختلف شركت كنند  " ،ليندن جانسون " ترجيح مي دادبا زور گوئي و قلدري افراد را وادار به
قبول نظرات خود كند  .از طرف ديگر رهبري هم مانند " فرانكلين روزولت " ،مايل بود افراد هر كدام مستقال روي
موضوعات معيني كار كنند و سپس نظرات و پيشنهادات خود را به او بدهند  ،به طوري كه او بتواند از ميان آن ها
بهترين نظر و پيشنهاد را انتخاب كند  .اسلوب و منش -Style -همچنين شامل روشي مي شود كه افراد خود را
براي انجام كار آماده مي كنند يا تكاليف خود را انجام مي دهند  .آيا آن ها مانند " كندي "  ،به دنبال كسب
اطالعات از افراد مختلف هستند  ،و يا مانند كاري كه " وودرو ويلسون " با سرهنگ ادوارد هاوس " كرد و فقط
به گروه كوچكي از مشاورين مورد اعتما د خود تكيه كرده و اطمينان مي كنند؟ آيا آن ها به دنبال يافتن افراد با
هوش حرفه اي و متخصص هستند؟ يا ا ز آن ها اكراه دارند و دوري مي كنند ؟ مثال اكثر روساي جمهور آمريكا از
زمان تشكيل به كار سازمان مركزي اطالعات " سيا " روز كاري خود را با شنيدن و يا خواندن گزارشات اين
سازمان و توجيه خود توسط مسئولين آن سازمان آغاز مي كردند ،در حالي كه پرزيدنت كلينتون اين كار را نمي
كرد.
در اياالت متحده  ،رئيس جمهور نه تنها به عنوان رئيس دولت  ،بلكه به عنوان رئيس كشور به شمار مي رود كه
سمبل و نماد يك ملت است و نيز در مقام نما ينده كشور در مراسم و مناسبت هاي گوناگون شركت و حضور مي
يابد  .اسلوب و منش همچنين به روشي كه رهبر وظايف اجتماعي و رهبري خود را انجام مي دهد اطالق مي
گردد .بعضي از روساي جمهور ممكن است مثال در يك زمينه بسيار خوب و عالي بوده و جالب عمل كند ؛اما در
زمينه ديگر چندان جالب و خوب عمل نكند مثال " رونالد ريگان " به عنوان رئيس جمهور در كار تشريفاتي بسيار
خوب عمل مي كرد  .او مي توانست صحبت ها و حرف هاي جالب بزند و حالت هاي متناسب در مناسبت هاي
مختلف از خود نشان دهد  .نمونه آن رفتار و روش او در مراسم بزرگداشت فضانورداني بود كه در حادثه انفجار
فضا پيماي " چلنجر " –  -Challengerجان خود را از دست داده بودند .سر انجام اين كه اسلوب و منش به
توان و قدرت يك رهبر هم مربوط مي شود كه چگونه ميان عمل  ،روابط و تكاليف خود توازني متناسب به وجود
آورد كه بتواند وظايف مربوط به كار و شغل خود را به نحو احسن انجام دهد و با موفقيت آن را به نتيجه اي
برساند.
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" باربر " به دنبال يافتن صفات مشخصه شخصيتي در دوران اوليه زندگي رهبران مي باشد  .او بر خالف فرويد به
تجربيات دوران كودكي باز نمي گردد  ،بلكه بيشتر در عوض روي اوضاع و احوالي كه يك رهبر آينده  ،اولين
پيروزي مستقل سياسي خود را تجربه كرده تمركز و توجه مي نمايد و به نظر او اين شرايط و حوادث و تجربيات
در تعيين استراتژي ها و خط مشي ها ي آينده يك رهبر تعيين كننده هستند  .نظريات " باربر " به خصوص به
ان موضوع اشاره دارد كه يك سياست مدار تالش مي كند شرايطي را مجددا به وجود آورد كه موجب شود در
تمام مد ت زندگي سياسي او برايش موفقيت به همراه بياورد .حتي ممكن است محيط يك رهبر دچار تحوالتي
شود و استراتژي ها ئي كه قبال براي او موفقيت هائي حاصل كرده و اكنون ديگر مناسب هم نبا شند  ،ولي او
همچنان به كوش ش و مداومت خود پا فشاري مي كند كه شرايط اوليه و اصلي (كه استراتژي ها در آن شرايط
با موفقيت همراه بوده)را مجددا ايجاد كند  ،ولو اين كه همين استراتژي او در زمان حال و ياآينده با شكست
مواجه شود و يا احتمال شكست آن وجود داشته باشد.
" باربر " رهبران را با دو بعد و يا جنبه توصيف مي كند  :فعال و يا منفعل و اين دو حالت هم بستگي به اين دارد
كه ميزان انرژي و نيروي او چه اندازه مي باشد ؛ و ا ين كه مثبت است و يا مثبت فكر مي كند يا منفي كه البته
اين هم به خلقيات و احساسات او مربوط مي شود  .فعال و يا منفعل بودن نشانه تنش ها و مشكالت و حاالت
ديگر  ،نظير تسليم پذيري و يا تسليم نا پذيري  ،درون گرائي و يا برون گرائي  ،كناره گيري يا خود را جلو
انداختن و پيشتاز بودن مي باشد .در اين الگو  ،منفي و يا مثبت بودن به اين اشاره و توجه دارد كه فرد نسبت به
كارش چگونه احساسي دارد و يا چگونه احساس مي كند  .يك رهبر مثبت ،نسبت به كارش احساس لذت و خوش
بيني دارد در حالي كه يك رهبر منفي در مورد كارش احساس ناراحتي و بد بيني دارد  .منفي و يا مثبت بودن
مانند فعال و يا منفعل بودن نشانه وجود عوامل ديگري نيز هست مانند خوشي و يا غمگيني  ،اميد وار بودن يا
مردد بودن  ،خوش بين و يا بد بين بودن  " .بار بر " اين ابعاد را به نحوي با يك ديگر تركيب مي كند كه رهبران
به خصوصيات زوج و يا دو گانه كه فوقا مذكور افتاد مورد توجه قرار مي گيرند
رهبراني كه فعال و مثبت هستند ،با خصوصياتي نظير احترام و اعتبار به خويشتن و نيز برخورداري از موقعيتي
باال توصيف مي شوند  .اين گونه رهبران به دنبال و در صدد اين هستند تا بر موانع وچالش ها مسلط شوند و طبعا
آن ها به نتيجه مي رسند .اين محقق ،رهبران فعال و منفي را با صفت تهاجمي و جاه طلبي آنان توصيف مي
كند .آن ها تمايل و ع القه دارند كمال طلب تا حد و نقطه اجبار باشند  .اما در حقيقت آن ها از كار خود نفرت
دارند  .روساي جمهور كه پر انرژي هستند بر موانع غلبه مي كنند  .اما همچنان منفعل باقي مي مانند و تابع نياز
ها و منافع ديگران هستند كه معموال در رديف افراد منفعل مثبت قرار مي گيرند .اين گونه رهبران بيشتر به دنبال
محبت و دوستي هستند تا اين كه در صدد يافتن قدرت باشند .آن ها بيشتر به ديگران توجه مي كنند  .آن ها
عالقه به همكاري دارند و به ندرت افرادي قاطع و مصمم هستند و بيشتر مايل مي باشند براي خود احترام و اعتبار
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قائل باشند و ديگرا ن همين گونه با آن ها برخورد نمايند .در واقع آن ها طالب پذيرفته شدن و مقبوليت از طرف
ديگران مي باشند  .آن ها به ندرت نظرات اساسي را مطرح و پيشنهاد مي كنند ولي سعي دارند همه را خوشحال
و راضي نگاه دارند .سر انجام اين كه روساي جمهور منفعل و منفي داراي خصوصياتي هستند كه ريشه در جهت
و هدف آن ها نسبت به وظيفه و خدمت دارد .آن ها به امتيازات مدني عالقمند مي باشند  .چنين رهبراني تحت
فشار و شرايط سخت عقب نشيني مي كنند .از نظر فني  ،الگوي "باربر" مي تواند در مورد هر رهبري به كار گرفته
شود  ،اما خود او بر تقسيم بندي همه روساي جمهور آمريكا طبق محور هاي مذكور تاكيد و تمركز دارد .مثال او
چنين استدالل مي كندكه " كندي "  " ،فرانكلين روزولت "و "توماس جفرسون" روساي جمهور فعال و مثبت
بوده اند .او" تئودور روزولت " را يك رهبر منفعل و مثبت تلقي مي كند  " .ويلسون" و " جانسون" در زمره
رهبران فعال و منفي به شمار مي آيند .در حالي كه " آيزنهاور " و " جورج واشينگتن" جز گروه روساي جمهور
منفعل و منفي قرار داده مي شوند.
برخي ازتقسيم بندي ها  ،حتي در چهار چوب همين مدل "باربر" پيچيده و محدود به نظر مي رسند .به عنوان
مثال او " تئودور روزولت " را يك رهبر منفعل و مثبت مي داند اما  ،تئودور روزولت فردي بود كه مبتكر اليحه
قانوني ضد تراست بود .كه انحصارات نيرومند راه آهن و صنعت نفت را در هم شكست و دموكراسي قوي تري را
به اقتصاد اياالت متحده بازگرداند .اين كار او را نمي توان يك رفتار منفعالنه تلقي كرد .يا " ايزنهاور" نمونه ديگري
از يك شخصيت عجيب بوده است  .عجيب است كه او معمار و طراح عمليات نظامي عظيم "  "D-Dayبود ،كه
بزرگترين و متهورانه ترين و نه ايتا موفقيت آميز ترين تهاجم آبي خاكي بود كه تاريخ نظامي به خود ديده است .
يا " باربر" هيتلر" را يك رهبر منفعل مي دانست  .باالخره نيكسون خود معماي ديگري است  " .باربر " نيكسون
را منفعل و منفي توصيف مي كند.
در شرايطي كه " نيكسون " عمال عقب نشيني كرد و نتوانست از رسوائي " واتر گيت" از خود دفاع كند ولي او
دست به اقدام بزرگي زد و آن انجام حمالت و بمباران درو يتنام ،كه در تاريخ نظامي بي سابقه بود.
گاه چنين طبقه بندي مي تواند گمراه كننده و فريبنده باشد " .باربر" كلينتون را رئيس جمهوري مثبت و منفعل
مي داند و به طور كلي او قطعا خصائل و صفات چنين رهبري را بسيار خوب توصيف كرده و برازنده مي داند  .اما
نمي توان نظر منفعل بودن را محدود و و محصور به كسي نمود كه به طور اخص ممكن است در روز ،چهار و يا
پنج ساعت بيشتر نخوابد  .ممكن است آسان تر باشد كه اين گونه موارد را در مورد يك رهبر  ،با تشريح و توصيف
كلي يك صفت توصيف كردبه جاي آن كه او را با رفتارهائي خاص توصيف نمود ،كه نشان دهد كه او صرفا چه
ميراثي از خود باقي مي گذارد و بدين ترتيب آن رفتار نشانه شخصيت توصيف و تلقي گردد.
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" جرج بوش " پسر نيز تا حدودي مورد و مساله سخت و يا مشكل منحصر به فردي است  .اما قطعا او از كلينتون
منفعل تر است .او ( بوش )اغلب به تعطيالت مي رفت و بيشتر هم مي خوابيد  .اما آيا آن طور كه ظاهرش نشان
ميدهد واقعا مثبت است ؟ "جورج بوش " پسر ادعا مي كرد همكاري با هر دو حزب و يا به عبارت ديگر عمل
كردن فراحزبي يك مزيت است  ،لذا  ،او علنا از افراد مي خواست با يكديگر كنار آيند .او اين واقعيت را پذيرفته
بود و يا به عبارت بهتر اين روحيه را پيدا كرده بود كه حد اقل از نظر كلي مي توان هر كاري انجام داد.اما زبان او
هميشه به نگراني مي چرخيد و از نگراني ها سخن مي گفت ؛ به نظر نمي رسيد هرگز از شغل و كار ش لذت ببرد
؛ در كنفرانس هاي مطبوعاتي او اغلب شبيه گوزني بود كه در مقابل نور قوي قرار گرفته باشد  ،و در پيدا كردن
جمالت دچار مشكل مي شد و به اصطالح گير مي افتاد  .اگر طبقه بندي " باربر" را به كار ببريم  ،بوش بيشتر به
يك رهبر منفي و منفعل مي تواند شباهت داشته باشد.
"هرمن " Hermann
" مارگارت هرمان" يكي از پيشتازان تحقيق در زمينه شخصيت بوده است .در يكي از مطالعاتي كه او در سال
 0691انجام داده است  ،شش شخصيت از چهل و پنج رهبر را مورد بررسي قرار داده تا رفتار هاي آن ها را در
سياست خارجي اشان توضيح داده و تشريح نمايد .صفات و خصوصياتي كه او در اين مطالعه خود بررسي كرده
شامل ويژگي هاي شخصي ،مانند عقايد و باور ها و انگيزه ها و روش و اسلوب تصميم گيري و روش و اسلوبي كه
فرد در رابطه با ديگران دارد مي باشد .در ارتباط با انگيزه ها  ،او هم در جستجوي نياز فرد به موفقيت و هم نياز
او به كسب قدرت مي باشد  .در مورد روش و اسلوب تصميم گيري كه او در مورد آن تحقيق مي نمايد و عواملي
مانند داشتن فكر باز براي پذيرفتن اطالعات جديد  ،ميل و كشش به خطر كردن  ،پيچيدگي روان شناختي و
قدرت تحمل مبهم و نامعلوم ،از جمله موضوعات مورد توجه او مي باشند .او در نمونه والگوئي كه مورد مطالعه و
بررسي قرار داد دو نوع جهت و يا جهت گيري در سياست خارجي پيدا كرد؛  -0شخصيت مستقل  ،كه رهبر از
تغيير اكراه داشته و هميشه حالت سري و مرموز دارد ؛  -0حالت و شخصيت مشاركتي دارد و به رهبراني كه
خواهان و مايل به تغيير وتحول هستند و همكاري را ترجيح مي دهد و اصوال از رهبراني حمايت مي كند كه
خواهان ومايل به همكاري هستند.
مطالعه ديگري كه "پل كو وست "- Hermann and Kowest 0661 Paul Kowest -انجام داده اند در اين
زمينه بوده كه كدام نوع از اين دو گروه رهبر خطر و ريسك مي كنند  .اين محققين ،كه رويه اي جدا ي از تئوري
آينده نگري  -–Prospect Theoryاتخاذ كرده اند  ،مي خواستند حد و مرزي را مشخص سازند و با آن نشان
دهند كه تفاوت هاي فردي تا چه اندازه در تمايل و كشش براي ريسك كردن مي تواند موثر باشد .آن ها  ،سه
نوع پرسشنامه و دو نوع فهرست شخصيتي از  009نفر تهيه كردند ،كه اين تعداد از افراد خودشان رهبر نبودند .
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اين دو دانشمند دريافتند كه برخي از افراد  ،اشتياق وافري به تجربيات و يا تجربه خطر كردن دارند .اين گروه از
افراد داراي خصوصياتي نظير " داشتن فكر باز " و " به دنبال تالش و تكاپو بودن " و " استعداد و ابتكار و في
البداهه كار كردن " هستند .گروه ديگر ريسك و خطر مي كردند  .چون كنترل مناسبي بر انگيزه ها و حركت
هاي خود نداشتند  .گروه اخير آگاهي كم تري دارند و نسبت به خطرات و تهديدات حساسيت پائين تري دارند،
و احتمال كمي وجود دارد كه نسبت به ديگران قضاوت كنند و يا آن ها را ارزيابي نمايند  .باالخره گروهي هم
بودند كه از خطر و ريسك پرهيز مي كردند  .اين گونه افراد  ،دلپذير تر و فداكار تر هستند.
" هرمان" با استفاده از روش هاي متفاوتي همراه با " توماس پرستون" –  -Thomas Preston 0661دست
به يك كار مطالعاتي زدند .آن ها براي درك و شناختن سازمان كاخ سفيد  ،به بررسي عادات روساي جمهور
پرداختند و بدين طريق مي توانستند دريابند چگونه روساي جمهور عالقمند هستند اطالعات جديد راجع همه
موضوعات به دست آورند ،و يا اين كه عالقمند بودند افراد را به دور خود جمع كنند و باالخره چگونه تصميم گيري
مي نمايند و در واقع اسلوب و روش تصميم گيري آن ها چگونه مي باشد .اين دو محقق الگو هائي را ارائه كردند
كه نشان مي دادچگونه روساي جمهور ،سياست و خط مشي خود را هم آهنگ مي سازند و مايل هستند چه
مقدار كنترل براي استفاده از پنج خصوصيت يعني مشاركت در فرايند تصميم گيري  ،تمايل به قبول و تحمل
مخالفت ها و تضاد ها  ،انگيزه براي رهبري و هدايت  ،اتخاذ استراتژي مورد عالقه اشان براي مديريت اطالعات و
عالقه جهت اتخاذ استراتژي هائي به منظور حل اختالفات و منازعات داشته باشند.
رهبري از راه دور
بسياري از مطالعات و تحقيقات مربوط به رهبري تحت عنوان "رهبري از راه دور" صورت گرفته است  .اين كار
باالخص شامل استفاده از تجزيه و تحليل سخنراني ها  ،مصاحبه ها و نوشته ها مي باشد ،تا يك رهبر سياسي و
رفتار او از دور مورد مطالعه قرار گيرد .به عبارت ديگر  ،اين كار به طور اخص شامل مصاحبه ها و يا ارزيابي شخصي
و خصوصي مي باشد و به طور مستقيم با رهبر صورت نمي گيرد  .بسياري از دست اندر كاران اين نوع تحقيق از
جمله " ديويد وينتر " – "، -David Winterمارگارت هرمان" و "جرالد پست" كار هاي زياد و جالبي از اين
نظر انجام داه و به نتايج خوبي هم رسيد ه اند.
" وينتر " در سال  0660به اهميت استفاده از معيار هاي معتبر در اين گونه مطالعات شخصيتي از راه دور اشاره
و تاكيد دشته است  .معيار هاي عيني ،انگيزه ها  ،شناخت ها  ،باور ها وعقايد و مزاج ها و روابط شخصي با ديگران
هستند كه سر نخهاي مفيدي براي ارزيابي رهبران مي توانند به دست دهند  .بررسي انگيزه ها به خصوص تحقيق
در مورد انگيزه ميل به يك موقعيت  ،بستگي و تعاطف با ديگران و رسيدن به قدرت از جمله موارد در اين روش
مطالعاتي و بررسي هستند .مطالعات مربوط به متغير هاي روان شناختي  ،و جستجو براي پيدا كردن افكار و
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عقايد خاص  ،رمز هاي عملياتي  ،وباالخره اسلوب هاي روان شناختي  ،از جمله پيچيدگي هاي روان شناختي  ،از
اهداف اين مطالعه بوده است .
يك سلسله مطالعات و تحقيقات در مورد شخصيت " جورج بوش " پدر و
گور باچف  -Winter et. Al 0660 -انجام شده و از معيارهاي انگيزه  ،خصوصيات ظاهري و حاالت شناختي
استفاده شده است .محققين  ،انگيزه براي رسيدن به قدرت  ،تعاطف و هم بستگي و ميل عالقه به موفقيت را در
هر دو رهبر ارزيابي كرده اند  .به عالوه اين دو محقق عقايد هر يك از دو رهبر مذكور را در قابليت آن ها در كنترل
حوادث  ،درجه اعتماد به نفس  ،پيچيدگي مفاهيم و وظايف در مقابل و مقايسه با تاكيد بر احساسات اجتماعي
را مورد سنجش قرار داده اند .آن ها ها رمز هاي عملياتي و نيز توان دو رهبر را در تننظيم و انتخاب كلمات و
سخنان هر دو رهبر را بررسي كرده اند ،و اين طور اظهار نظر و يا به قولي پيش بيني كرده اند كه هر دو رهبر
عالقمند به صلح و مايل به همكاري و مداكره هستند و نسبت به تغيير و تحول ذهن بازي دارند" .پست " -
 -Post 0660و " وايت " (  -R. White 0660ارزيابي و بررسي مشابهي هم در مورد صدام حسين به عمل
آورده اند " .پست " استدالل مي كند كه صدا م يك خود شيفته بيمار و بد خلق بود  ،در حالي كه " وايت " از
اهميت همدردي و يكدلي – –Empathyصدام حسين با ديگران سخن مي گفت و آن را مورد تاكيد قرار مي
داد .معلوم و مشخص است چنين نظرگاه هائي متفاوتي ،تاثيرات متفاوتي در خط مشي اقدام فردي ( مانند صدام
حسين ) دارد.
مطالعات روان شناختي و انواع بازيگران سياسي
مطالعه و بررسي انواع بازيگران سياسي شامل كار اسيب شناسي رهبري نيز است .رهبران ديوانه شبيه چه كساني
هستند؟ آن ها چه تفاوتي با ديگر رهبران دارند ؟ كدام يك از رهبران را مي توان ديوانه ناميد؟ چگونه مي توانيم
بدانيم كدام رهبر ديوانه است؟ آيا مي توانيم نشان دهيم كه اين قبيل رهبران كم و بيش احتمال دارد  ،بيش از
ساير انواع رهبران مبادرت به كار و يا رفتار خاصي در صحنه بين المللي نمايند؟ هر مطالعه و تحقيقي كه
بخواهدگروه خاصي از رهبران را جز و طبقه و يا نوع خاصي از رهبران قرار دهد  ،كه رفتار اين گروه از رهبران قابل
پيش بيني بوده و يا متفاوت با رفتار گروه ديگري از رهبران باشد  ،در آن صورت اين گروه از رهبران در زمره و
طبقه اي قرار مي گيرند كه عنوان آن " مطالعه روان شناختي انواع بازيگران سياسي " خواهد بود .
اين گونه مطالعات به طور اخص شامل پنج مرحله و يا پنج گا م است  .مثال براي تاثير جنون و ديوانگي بر شيوه
كار رهبري  ،بسيار مهم است كه ابتدا دست به يك پديده شناسي و يا به عبارت بهتر وقايع زندگي رهبر زده
شو دو راجع به آن تحقيق و مطالعه صورت گيرد .خصوصيات يك رهبر ديوانه ومجنون كدام است؟ آيا او خود
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شيفته است؟ تعاري ف معتبر پزشكي اغلب مي تواند جهت سهولت و تداوم منظم كار مورد استفاده قرار گيرد .اما
گاه يك تحليل گر مايل است خصوصيات برجسته و شاخص تري براي منظور خاصي به كار گيرد .
دوم  ،پيگي ري يك عامل متغير و تصميم مي تواند جريان يك تحقيق را كه نوع خاصي از رهبر را تعريف مي كند
واضح و روشن تر سازد .مثال چگونه يك رهبر ديوانه به دليل نحوه تصميم گيري و يا تصميم گيري ها ئي كه دارد
با يك رهبر ديگر متفاوت است و چه تفاوتي دارد؟ آيا موضوعات معيني احتمال دارد موجب شود يك رهبر
تصميماتي بگيرد يا اقداماتي كند كه از نظر نوع و ماهيت با اقدامي كه يك رهبر ديگر و يا ديگر رهبران انجام مي
دهند متفاوت باشد ؟ و يا آيا ممكن است رهبران در مقابل شرايط واكنش بر انگيز  ،اقدامات و اعمالي متفاوت و
البته بسته به نوع آن انجام مي دهند؟ سوم  ،بسيار از مطالعات و تحقيقات در مورد انواع رهبري به ريشه ها ي
رفتار خاصي در كودكي توجه كرده و نگاه مي كند.
با آن كه الزم نيست چنين رفتاري از دوران بچگي شروع شود تا تاثير قابل پيش بيني بر رفتار فرد در بزرگسالي
بگذارد  ،مع هذا دنبال كردن و جستجوي ايجاد تحول الگوهاي ويژه رفتاري بسيار اهميت دارد ،چون بدين طريق
مي توان تعيين نمود كه تحت چه اوضاع و احوال و شرايطي  ،رفتاري از فرد بروز مي كند .نگاه و توجه به رشد
يك فرد از دوران بچگي او به بعد  ،با تاكيد خاصي بر رشد سياسي وي مي تواند اين موضوع را روشن كند كه
عالقه و تمايل خود را چگونه ابراز مي دارد  .ابعاد و جنبه هاي مهم رشد سياسي در فرد مي تواند شامل تجربيات
او با مربيانش  ،تحصيالت و تجربه ها ي ديگر او و راهكار هاي شغلي او كه در نهايت به موفقيت او منجر مي شود
 ،مي گردد  .چه كسي اين فرد را در راهي كه به موفقيت او منجر شده است كمك كرده است؟چه تجربيات عملي
و واقعي توانسته است يك رهب ر ديوانه و مجنون را به وضع و نقطه اي برساند كه كم تر به ديگران اعتماد و اطمينان
كند؟ آيا افراد و يا حوادث خاصي وجود داشته اند  ،كه سو ظني كه مبتني بر تجربيات قبلي بوده در اين رهبر به
وجود آمده است؟ چهارم  ،تفكيك و تمايز قائل شدن ميان متغير هاي شخصيتي دروني عميق از نگرش هاي و
روحيات فرد كه در ظاهر او مشاهده مي شود سخت و دشوار است .صفات مشخصه كه ثبات و پايداري رفتاري فرد
را در بلند مدت و يا در همه شرايط نشان مي دهد احتمال بيشتري را به وجود مي آورد كه تبيين قوي تري براي
رفتار فرد به دست دهد و واقعيات بيشتري ر ا در مورد او روشن سازد ،تا اين كه نگرش ها و روحياتي داشته باشد
كه در بلند مدت و در همه شرائط در حال تغيير و و تحول باشند .آيا يك فرد ديوانه همواره حالت تهاجمي دارد
؟ و يا فقط موضوعات و مسائل خاص هستند كه در او خصومت به وجود مي آورد و در نتيجه او حالت تهاجي و
تخاصمي به خود مي گيرد؟
سر انجام اين كه شخصيت در خالء وجود ندارد  .بررسي و مطالعه كنش ها و واكنش ها ميان شخصيت و روحيه
از يك سو و رفتار عملي فرد مي تواند روشن و معلوم نمايد كه چه شرايطي رهبر را به خويشتن داري وادار مي
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سازد و او را محدود مي نمايد و چه چيزي و يا شرايطي اين آزادي را در او به وجود مي آورد كه حاالت و روحيات
غير طبيعي و نا متعارف را در رفتار خود تاثير دهد؛ آيا نيرو هاي خارج از وجود او  ،وي را وادار مي سازد كه رهبر
ديوانه مجبور به اعتراف شود؟ آيا در اين صورت احتمال بيشتري وجود دارد در آينده بيش از يگران در صدد
گرفتن انتقام باشد ؟ ايا جنون و ديوانگي فقط در ارتباط با مسائل و موضوعات خاص مثال سياست خارجي بروز
مي كند؟
به عالوه مطالعات گروهي و مركب  ،اثار و نتايج مركبي را هم به دست مي دهند ،كه در يك سيستم و نظام مي
توان آن ها را روي رهبران مختلف مصداق داد .اين نتايج و آثار مختلف ،كه در تركيب و مجموعه اي متمركز
هستند  ،در رفتار هاي سياسي و عملكرد نتايج سياسي موثر هستند و در واقع رفتار و عملكرد و علل آن را تبيين
و تشريح مي كنند .مثال در چنين مطالعه اي مي توان در يافت كه چگونه بخش بزرگي از زنان  ،اقليت ها و يا افراد
مسن در مناصب مختلف مي توانند بر تصميمات سناي آمريكا تاثير بگذ ارند .هر مطالعه و تحقيقي كه اين پرسش
را مطرح نمايد كه چگونه يك قشر و يا طبقه خاص مي تواند بر يك نتيجه و عمل سياسي تاثير بگذارد  ،از نظر
شكلي  ،صورت مطالعه تركيبي و گروهي را پيدا مي كند.
شخصيت هاي رهبران
روان شنا سان به تعدادي از ناهنجاري هاي شخصيتي پي برده اند كه با آن مي توان افراد را توصيف نمود كه در
وا كنش نسبت به دنياي خارج از خود دچار ضعف و ناتواني هستند و يا ضعف و نا تواني نشان مي دهند .مشخصه
افراد سالم  ،قابليت انعطاف و تطب يق با شرايط محيط خويش مي باشد؛ گفته مي شود كساني كه واكنش هايشان
معموال بدون توجه به محرك هاي مح يطي آن ها هميشه يكسان بوده و بدون هر گونه انعطافي مي باشند داراي
ناهنجاري ها ي شخصيتي هستند .نوع ناهنجاري شخصيتي در يك فرد معموال با نوع واكنشي كه به طور عادت از
خود نشان مي دهند معلوم و مشخص مي شود .سه نوع واكنش خشك و غير قابل انعطاف  ،كه اغلب رهبران در
نظام بين المللي با آن توصيف مي شوند ظاهرا اجبار  ،و فشار  ،خود شيفتگي و جنون است  .ناهنجاري هاي
شخصيتي مي تواند يك بيماري مادام ا لعمر باشد  .در اغلب مواقع ،افرادي كه ناهنجاري شخصيتي دارند  ،مادام
كه از طرف دادگاه به آن ها حكم نشود و يا يك نفر از بستگان ايشان از آن ها بخواهند  ،حاضر نيستند اقدام به
معالجه خود كنند  ،گر چه اين هم به كندي و آهستگي در حال تغيير است ،آن هم در زماني كه افراد ي با اين
خصوصيات بيش از پيش به اين واقعيت پي مي برند كه زند گي آن ها  ،آن گونه كه بايد باشد بر وفق مراد آن
ها نيست  .افرادي كه ناهنجاري هاي شخصيتي دارند به سختي معالجه مي شوند  ،و معالجات به ندرت با موفقيت
مقرون بوده و نتيجه قابل مالحظه اي به دست نمي دهد
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اجبار و اضطرار در يك فرد به خصوصيتي اشاره مي كند كه فرد به طرز عجيبي وسواس براي پرداحتن به جزئيات
دارد و قادر نيست تصوير بزرگتر و وسيع تري را ببيند و يا متوجه عواقب گسترده تري كه حاصل يك اقدام و يا
تصميم به خصوصي است باشد .چنين كشش و تمايلي در فرد گستره و چارچوب گزينه هائي را ،كه براي فرايند
تصميم گيري مي تواند مورد توجه قرار گيرد ،در او محدود مي سازد  .كسي كه به گذشته دور خود بر مي گردد
 ،و به خصوص موقعي كه سياست و برنامه اي را در دست اجرا دارد ،مي تواند عامل مخربي بوده و صدمه زيادي
به كار او بزند  .چنين افرادي ظاهرا قادر نيستند خود را در بلند مدت از جزئي نگري و پرداختن به جزئيات منفك
سازند  ،براي اين كه بتوانند موفقيت و يا شكست يك برنامه بخصوصي را ارزيابي كنند و ماال آن را به مرحله اجرا
بگذارند.
افرادي كه دچار" خود شيفتگي" مي شوند كساني هستند كه فقط خود را قبول دارند و نظرات خود را قبول مي
كنند و نمي توانند با نياز ها و تجربيات ديگران هم سو وهم خواني و سازگاري داشته باشند .به طور اخص در
مورد "خود شيفتگي" چنين تصور مي شود ،كه از احساس عميق براي جبران نواقص  ،كمبود و تحقير نشات مي
گيرد كه از بچگي شروع مي شود و تكامل مي يابد  .در دوران بچگي  ،فرد احتماال مورد بي توجهي قرار گرفته و
اين احساس تحقير و كمبود در او به وجود آمده و لذا او در صدد جبران آن در يك حد افراط مي باشد و آن گاه
است كه "خود شيفتگي" در او به وجود مي آيد .اين بي توجهي و غفلت ممكن است ماهيتا به دليل فيزيكي و
اصال نقص فيزيكي نباشد  .پدر و مادري كه خودشان خود خواه و خود بين و در عين حال دچار افسردگي هستند
 ،ممكن است قادر نباشند نياز هاي مادي فرزندان خود را تامين كنند .فرزنداني كه با اين باور پرورش پيدا مي
كنند كه آن ها شايسته عشق و محبت نيستند براي جبران كمبود هاي روان شناختي خود در حد افراط  ،اقدام
به ايجاد يك ساختار دفاعي ،كه حالت خود خواهانه دارد ،مي كنند كه توام وهمراه با حساسيت بيش از اندازه
نسبت به هر گونه مخالفت مي باشد ؛ زيرا هرگونه مخالفت براي آن ها ياد آور دوران بچگي آن هاست كه از قدرت
و نيروئي بر خوردار نبودند وآن دوران براي آن ها فقط خاطره خشم و انزوا را زنده مي كند" .خود شيفتگي" در
رهبري معموال نشان دهنده حالت تهاجمي مهار نشدني و از بين رفتن وجدان در او مي باشد .حالت تهاجمي
زماني به وجود مي آيد كه فرد سعي مي كند افرادي را كه حاضر نيستند به او عشق و محبت بي قيد و شرط كه
پدر و مادر از او دريغ كرده بودند تنبيه كرده و آن ها را طرد نمايدو با آن ها مخالفت كند ،البته طبيعي است
كه چنين انتظاري در بسياري از زمينه هاي غير واقع بينانه است  .از بين بردن و محو كردن وجدان ناشي عدم
توان در فرد براي ايجاد تعاطف با ديگران است؛ اگر شما نتو انيد درد كس ديگري را حس كنيد  ،حتما بسيار اسان
تر است كه براي او موجب درد شويد  .هر كاري و هر چيزي كه نياز هاي ديگران را برطرف نمايد  ،خوب و
منصفانه به شمار مي آيد .بودن و هم نشيني با يك فرد " خود شيفته" مثل اين است كه در مقابل سوراخ خرطوم
يك جارو برقي انساني قرار گرفته باشيم  ،زيرا هر چه انرژي در اطراف خود دارد را مي مكد و در مقابل چيزي
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به كسي نمي دهد ،و خيلي سريع با خباثت و بدي به صورت كسي سيلي مي زند كه كوچكترين مخالفتي با او مي
نمايد" پست " در سال  0669چنين استدالل كرد كه باور يك فرد"خود شيفته" اين است كه موفقيت در آن ها
نهادينه شده است به صورتي كه در همه جا حضور دارند و آسيب ناپذير مي باشند و اين خصوصيت باعث مي شود
كه آن ها دست به ريسك مي زنند  .به عالوه آن ها افرادي را به دور خود جمع مي كنند كه تحسين كننده او
بوده و به هيچ وجه اجازه ندارند كوچكترين نقطه ضعف و غفلت رهبر را به او اظهار كنند  .چنين وضعيتي موجب
مي شود به طور سيستماتيك نوعي انحراف و گج روي در فرايند تصميم گيري به وجود ايد .
صدام حسين بهترين نمونه يك رهبر "خود شيفته" در صحنه روابط بين المللي است  ".پست " صدام حسين را
يك خ ود شيفته خطرناك توصيف مي كند  ،زيرا اومجموعه اي ويژه از خصوصياتي نظير انگيزه عظمت طلبي براي
كسب قدرت نا محدود  ،بي وجداني  ،حالت تهاجمي مهار نشدني و جنون را يك جا با هم داشت .صحبت و مذاكره
با چنين افرادي هيچ نتيجه خوب و موفقيتي ندارد  ،چون افراد خود شيفته فقط كاري را مي كنند آن هم فقط
زماني كه خود آن ها مي خواهند و فقط آن ها مايل هستند آن كار را انجام دهند و ال غير  .جنون احتماال
معمول ترين ناهنجاري شخصيتي است كه در رهبران جهان وجود دارد  .افراد ديوانه و مجنون به طرفداران خود
اعتماد ندارند  ،اغلب دست به كشتار دسته جمعي مي زنند تا دشمن خود را  ،اعم از اين كه واقعي و يا خيالي
باشند  ،محو و نابود سازند  ،براي اين كه از اين طريق احساس امنيت مي كنند .رهبران متعددي در جهان وجود
داشته اند كه ياد آور اين خصوصيت خبيث و پليد مي باشد  .ژوزف استالين دست به تصفيه خونين افسران ارتش
خود مي زد  ،براي اين كه احتمال وقوع كودتا توسط آنان را كم كند  .همين امر موجب كشتار يك سوم از افسران
ارشد شوروي شد  ،از جمله افسراني كه اكثر آن ها داراي تجربيات نظامي از جنگ جهاني اول بودند  .لذا ،هنگامي
كه جنگ جهاني دوم شرو ع شد  ،اتحاد شوروي آمادگي كامل و كافي نداشت و اين امر حد اقل و تا حدودي به
اين دليل بود كه فاقد ارتش بزرگ و مجهز و مجرب و با رهبري و فرماندهي حرفه اي بود و طبيعي است كه چنين
وضعي در نتيجه كشتار افسران ارشد ارتش شوروي به وجود آمده بود  .به عالوه برنامه اجباري كشاورزي اشتراكي
و دسته جمعي در دهه هاي  0601و  0691منجر به مرگ و گرسنگي بيست ميليون انسان در اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي شد.
رهبران ديگري هم دست به روش و تاكتيك هائي براي حفظ قدرت سياسي و كنترل اوضاع كشور خود زده بودند.
" عيدي امين " رهبر سابق اوگاندا  911111نفر از جمعيت  1/00ميليوني آن كشور را در فاصله سال هاي 0610
و  0616قتل و عام كرد  " .پست " " .روبين "  -Robin and Post 0661 -چنين استدالل كرد ند كه "
عيدي امين " عالقه داشت ديگران را به خاطر كامل نبودن خود متهم سازد و براي جبران اين كمبود خود  ،حالت
تهاجمي به خود گرفته بود كه توام با احساس عظمت طلبي بود  .اين الگو ،مطابق روش و اسلوبي است كه مي
توان از يك فرد با شخصيت جنون آميز و نا به هنجار انتظار داشت .به عالوه " پال پات " رهبر خمر هاي سرخ
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در كامبوج در خالل دوران بعد از جنگ ويتنام  01درصد از كل جمعيت آن كشور را محو و نابود كرد  .حالت
بيگانه ستيزي و نفرات او نسبت به هر چيزي كه غير از خمر سرخ بود با ايده آل سازي هاي مخرب در مورد
همه چيز موجب شد  ،بيش از يك ميليون از مردم كشورش را در فاصله سال هاي  0611و  0616قتل و عام كند
 -Robins and Poat 0661الگوهاي رهبري
براي بررسي كارهائي كه به منظور توصيف آثار و نوع و كيفيت رهبري بر اقدامات سياسي يا رهبر انجام شده ما
دو نوع الگوي رهبري را مورد توجه قرار مي دهيم  .اول اين كه در اواخر  " 0611لويد اترز لج" Lloyd -
-Ethereleg 0619بررسي و مطالعه اي راجع به مقامات ارشد شاغل در وزارت امور خارجه ْآمريكا به عمل آورد
.
او يك سلسله تست ها شخصيتي و سئواالتي از اين افراد به عمل آورد و يا از آن ها سئوال كرد؛ سپس وضع
سياسي آن ها را بررسي كرد تاببيند ميان اين سئواالت و آزمايشات ارتباطي وجود دارد  " .اترج" ( سال )0619
دست به مطالعه ديگري هم زد كه رهبران را از دو جنبه طبقه بندي مي كند :برون گرا در مقابل درون گراو قدرت
طلب ( بدين معني كه فرد آرزو دارد و يا اشتياق دارد كه تغييري به وجود آورد) در مقابل مسالمت جو ( كه نشانه
تمايل و ارجحيت اياالت متحده به عمل و كار كرد موثر در چه رچوب فعلي نظام بين المللي است ) .او اين جنبه
ها را با هم تركيب كرده و ادغام نموده است و مانند " باربر" رهبران را تحت عناوين معيني توصيف مي كند.
" اترج"  ،چنين استداالل مي كند كه "درون گرا ها" بيشتر به اصول غير شخصي و مكانيز مها ئي نظير موازنه
قدرت و يا قوانين براي حل منازعات بين المللي گرايش و تمايل دارند  ،در حالي كه "برون گرا ها" طرفدار
همكاري بيشتر و سياست هاي كلي و فرا گير هستند " .اترج " دو نظريه در مورد تاثير شخصيت هاي متفاوت بر
سياست خارجي آمريكا را ارائه و پيشنهاد مي كند  .اول آن كه او مي گويد رهبران قدرت طلب  ،در مقايسه با
افراد مسالمت جو احتماال بيشتر طرفدار تهديد و استفاده از زور و قدرت نظامي هستند  .دوم  ،او پيشنهاد مي كند
كه "برون گرا ها" بيشتر از "درون گرا ها" طرفدار سياست هاي همكاري هستند .در بررسي و مطالعه اي كه
"اترج" در مورد شش رئيس جمهو ر ،وزير خارجه و مشاورين آن ها به عمل آورده بود  ،توانست اين دو نظريه را
تاييد و يا اثبات نمايد  ،البته نظريه اول او بيش از نظريه دوم او طرفدار و حامي پيدا كرد.
از نظر " اترج"  " ،ويلسون " و " هوور "  ،قدرت طلب و رهبراني درون گرا بودند  .چنين افرادي كه آن ها را
رهبران دو اردوگاه مي نامد عالقمندند دنيا را به دو قسمت خوب و بد  ،و يا درست و يا نا درست تقسيم كنند .
آن ها به طور اخص مشغوليت ذهني و فكري اشان اين است كه شكل جهان را با تصوري كه خود دارند و با نظر
شخصي خود تغيير داده و عوض كنند .او چنين استدالل مي كند كه رهبراني از اين گونه  ،كار آئي و تواني هائي
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گونه اي ديگر از رهبران را ندارند " .جانسون " و " كندي " و " روزولت " ها ( تئودور و فرانكلين) جزو رهبران
"برون گراي" قدرت طلب به شمار مي آمدند كه هر دو آن ها به دو "ائتالف كننده"  ،موفق جهاني در آمدند(.
منظور از ائتالف كننده در اين جا اين است كه همه جهان را به سوي نوعي وحدت و يكپارچگي پيش بردند و يا
حد اقل مي خواستند چنين كاري را انجام دهند-مترجم) "ائتالف كننده هاي جهاني" طرفدار استفاده از نيروي
مي

نظامي هستند ولي عمدتا ترجيح

دهند جو بين المللي را عوض كنندو تغيير دهند" كوليچ" –  ، -Coolidgeديپلمات و " جرج كنان " – Georgr
 –Kennanمورخ دوران جنگ سرد ،افرادي مسالمت جو بودند و هر دو جزو "درون گرا ها "به شمار مي آمدند،
وچنين افرادي مايلند مشغوليات ذهني آن ها حول حفظ وضع موجود باشد .ترومن و آيزنهاور جزو افراد مسالمت
جو و افراد طرفدار سازش و و "برون گرا" به حساب مي آمدند  .در حالي كه افراد طرفدار سازش بيش از طرفداران
وضع موجود يا محافظه كار ،ذهني باز براي تغيير دارند  ،افراد مسالمت جو ترجيح مي دهند به توافق برسند و
مذاكره را براي رسيدن به آن هدف تشويق مي كنند " .اترج"  ،برخي از علل ساختاري جنگ را در چارچوب الگوي
خود تشريح مي كند .منظور از ساختار د ر اين جا اشاره به متغير هاي داخل يك سيستم ندارد كه داللت بر
استفاده واقعي از يك واژه نمايد ،بلكه منظور پيشتازان قدرت طلب هستند  ،كه حكومت ها را در كشور هاي
مختلف جهان در دست دارند .طبق نظر " اترج " كثرت افراد قدرت طلب منجر به كشش و تمايل بيشتر به جنگ
خواهد شد .اين محقق مدعي است دو روش وجود داشته كه با آن افراد با تمايل قدرت طلبي به مناصب قدرت
دست پيدا ميكنند :اول آن كه در ميان رقبائي كه براي دستيابي به قدرت تالش مي كنند نوعي حالت خود
برگزيدگي – ( -self selection-بدين معني كه در تصور و فكر خويش خود را برگزيده براي مقام و قدرتتي
مي دانند) وجود دارد  .فقط زنان و مردان قدرت طلب و تهاجمي وارد در رقابت هاي بزرگ سياسي مي شوند .دوم
آن كه جريان ورود و عضويت در يك حزب سياسي به صورتي است كه رهبران حزب  ،به خصوص افرادي را انتخاب
مي كنند كه به اندازه كافي با هوش و بي رحم باشند تا بتوانند به مناصب قدرت برگزيده شوند .بعد از آن  ،دست
اندر كاران حزب سياسي چنين افرادي را آماده براي انتخاب شدن و اشغال پست سياسي قدرتمند مي نمايند .
بدين ترتيب  ،چنين افرادي در سلسله مراتب حزبي باال مي روند و ماال به مقام عالي و باالي سياسي دست پيدا
مي كنند  ".اترج" بر اين اعتقاد است كه بر تري چنين افراد قدرت طلب و اشغال مقامات سياسي عالي توسط
آنها موجب خواهد شد كه تمايل و كشش آن ها براي استفاده از زور در روابط بين المللي از جمله جنگ  ،بيشتر
از كساني باشد  ،كه حالت مسالمت جوئي دارند و ممكن است به قدرت هم برسند.
به نظر مي رسد " كلينتون"  ،با اين طبقه بندي چندان تناسبي نداشته باشد  .در طبقه بندي " اترج" مثال
پرزيدنت كلينتون  ،مانند اكثر رهبران  ،يك رهبر قدرت طلب به نظر مي رسد  ،و در حالي كه كلينتون نقش
خوب و مناسبي در انجام ماموريت حفظ صلح در نقاطي مانند بوسني و سومالي ايفا مي كند  .در عين حال
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احتمال كمي وجود داش ته است كه وارد يك جنگ شود ،حال آن كه اين حالت در روساي جمهور كه ظاهرا
مسالمت جو بودند بيشتر وجود داشت ( مانند جورج بوش پدر كه عالوه بر نقاط ديگر به پاناما نيز حمله كرد)
"درايور" –  ، -Driver 0611براي مطالعه و بررسي روش هائي كه شخصيت فرد و رفتار سياسي او در تعامل با
يكديگر هستند دست به انجام يك كار شبيه سازي زد " .درايور " باالخص عالقمند بود كه مشخص كند آيا يك
رهبر سياسي مايل به استفاده از زور است و يا اين كه آيا او به طور كلي نظر مثبت و يا منفي در مورد طبيعت
بشري دارد؟ او با استفاده از پيچيدگي نظري –  –Conceptual Complexityدر يك شبيه سازي بين المللي،
از شانزده مورد ،اطالعاتي به دست آورد ،كه افراد به عنوان انسان را با ماشين ها در يك جا جمع كرده و تعامل
ميا ن آن ها را مورد توجه و بررسي قرار داد .او از اين مطالعه خود دريافت  ،رهبراني كه موافق خشونت هستند و
از خود پيچيدگي نشان مي دهند  ،تمايل به اعمال و اقدامات تهاجمي دارند و شرايط و اوضاع براي آن ها مهم
نيست .از طرف ديگر رهبراني كه پيچيدگي نظري باالئي دارند به نظر مي رسد محتاط تر هستند و فقط زماني
ممكن است در گير يك تهاجم شوند كه آن ها را تحريك و وادار به اين كار نمايند.
" آلك المز"  ، –Alec Elms 0699 -نيز تحقيقي در مورد رابطه ميان شخصيت و رفتار شغلي رهبران متعددي
از جمله " جان فاستر دالس "  " ،هنري كيسينجر "  " .الكساندر هيگ " به عمل آورد  .او استدالل مي كرد كه
سه نوع اسلوب و روش رهبري در اداره امور سياست خارجي وجود دارد .رهبراني كه پيرو روش " ماكياولي "
هستند،و الگوئي را به كار مي برند كه با آن ديگران را به كار مي كشند و از آن ها بهره برداري مي نمايند تا اين
كه نظر و اراده خود را اجرا كنند .رهبران ايده اليستي و خود محور از نظر و به اصطالح حركت اقدام خود دفاع
مي كنند و طرف مقابل براي آن ها اصال اهميتي ندارد و به خصوص هيچ مصالحه و سازشي هم در ذهن خود
ندارند  .سر انجام رهبران اقتدار گرا  ،كه عمدتا به سلسله مراتب كنترل و تسلط اجتماعي توجه داشته و گرايش
هائي مانند " خود عظمت بيني "  ،مردانگي دروغين و كاذب" " ،اصول اخالقي عادي و معمولي"  ......و همچنين
" محكوميت اخالقي افراد غير گروه خود" و  ".....تنبيه افراطي ديگران" " ،عدم اعتماد و سو ظن به افراد غير" و
" فرصت طلبي توام با استثمار و بهره كشي از افراد" را دارند.
" سي نو تا " – - Sinotaُ 0690الگوي ديگري را از رهبري ارائه مي كند  .او ،پنج خصوصيت براي رهبري موفق
بر مي شمارد  .دو خصوصيت از پنج خصوصيت " ،مردم محور" هستند  .اولين خصوصيت ماهيتا مربوط به روابط
شخصي مي شود  .روابط شخصي در مديريت و اداره ساير نهاد هاي سياسي عامل كليدي و اساسي به شمار مي
رود  ،كه با آن مي توان طرفدارن بيشتري به دست آورد و آنان را حفظ كردو حمايت طرفداران را در جهت برنامه
هاي مورد دلخواه هدايت نمود .رهبري جذاب و جالب –  -Charismatic Leadershipدومين خصوصيت و يا
مهارتي است كه در ارتباط با مردم مورد توجه مي باشد  .البته رهبري پر جذبه و قوي ممكن است منجر به تخريب
و ويراني هم بشود؛ مثال هيتلر  ،يك رهبر بسيار پر جذبه و قدرتمند بود  .به عكس  ،رهبري روابط شخصي و
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خصوصي كه عمدتا روي قدرت و توان رهبر به صورت رو در رو و يا دو به دو تاكيد و تمركز دارد ،و رهبري پر
جذبه بيشتر به توانائي ارتباط باجمع مردم به طور كلي تمركز وتاكيد مي نمايد .
دومين خصوصيت ،و يا به عبارتي مهارت رهبري حول وظايف و كار رهبري مي باشد .سومين خصوصيت و يا
مهارت رهبري خصوصيت تدبير و تامل رهبري است  .رهبراني كه چنين خصوصيت و مهارتي در حد عالي دارند
 ،از اطالعات به خوبي استفاد ه مي كنند تا بتوانند تصميمات درست و صحيح بگيرند  .چهارمين خصوصيت و يا
مهارت رهبري شامل مهارت او در خالقيت است  .رهبران خالق معموال راه حل هاي جديد براي مشكالت كنوني
پيدا مي كنند و اين كار ر ا با نگاه و روش جديدي نسبت به مشكالت قديمي انجام مي دهندو ميان موضوعاتي
كه در گذشته با هم غير مرتبط بودند نوعي رابطه به وجود مي آورند .آخرين نوع و يا خصوصيت و يا مهارت
رهبري تمركز و توجه به خويشتن است  .اين جنبه  ،به اصطالح عصبي و رواني رهبري  ،موجب مي شود رهبر
به طرف نوعي" خود بيني" و "خود خواهي" كشيده شود.
" سيمونتون " – - 0690 Simontonچ نين اظهار نظر و استدالل كرد كه مجموعه خاصي از اين خصوصيت
ها و مهارت ها موجب بروز انواع خاصي از رهبري مي شود  .مثال اورهبراني را كه مهارت هاي روابط شخصي و
خصوصي و نيز خالقيت دارند  ،رهبراني مي شمارد كه واكنش هاي آن ها دروني است .چنين رهبراني به اهداف
جاه طلبانه عقيده اي ندارند و مايلند در اتخاذ تصميمات خود بيش از حد محتاط باشند  .از طرف ديگر افرادي
كه جاذبه و خالقيت را با هم تركيب مي كنند و با هم دارند  ،رهبراني هستند كه اقدام و حركت بيروني آن ها و
مشخص و غالب است  .چنين رهبراني  ،معادل رهبراني هستند كه " اترج " آن ها را قدرتمند مي داند  .چنين
رهبراني نظر و احساس روشن در مورد اهداف خود دارند و مايل هستند برنامه هاي خود را با نظرات بلند و جاه
طلبانه به مرحله اجرابگذارند  .اين گونه رهبران ،بيش از اندازه خود راي و خوددار در عقايد خود هستند "
سيمونتون"  ،فرانكلين روزولت را نمونه اي از رهبري مي داند كه بيشتر نمود بيروني و فعال دارد.
رهبران خاص را مي توان بر طبق الگو ها ي مختلف طبقه بندي و تقسيم نمود  .در بسياري از موارد تقسيم بندي
در هر دو مدل و يا الگو بسيار سهل و آسان است  .اما در ساير موارد  ،تقسيم بندي هاي مختلف منجر به تجزيه
و تحليل هاي متفاوت و در نتيجه تشريح و پيش بيني هاي گوناگون مي شود  .مثال " آيزنهاور " از نظر " باربر "
يك فرد و رهبر منفعل  ،اما از ديدگاه " اترج " برون گرا " به شمار مي آيد.
در بررسي تفصيلي و دقيق تري در مورد يك الگو ،كه در واقع رونوشتي از كار قبلي " سيمونسون " در سال 0110
است او شش عامل و يا متغير را در عملكرد رياست جمهوري بررسي مي كند تا بتواند پنج عنصر و يا اصل اساسي
رهبري را بيابد و پيش بيني كند  .او اسا س و پايه ارزيابي خود را روي مطالعه و بررسي  106كارشناس قرار مي
دهد كه شش متغير از روساي جمهور ي آمري كا را مورد تحقيق و مطالعه قرار داده اند  .متغير هائي كه او پيش
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بيني مي كند عبارتند از سال هائي كه فرد  ،رئيس جمهور آمريكا بوده  ،تعداد سال هائي از رياست جمهوري كه
در حالت جنگ بوده  ،رسوائي ها و جنجال ها ئي كه داشته  ،رئيس جمهور ي كه احيانا ترور شده  ،اين كه رهبر
هنگامي كه به قدرت رسيده  ،يك قهرمان شناخته شده و اين كه هوش و ذكاوت فوق العاده اي از خود نشان
داده است .همه اين عوامل به خوبي و با موفقيت متغير هادئي ،كه " سيمونتون" آن ها را براي رهبري موثر
شمرده بود ،پيش بيني كرده بود  .اين متغير ها شامل مهارت هاي رهبري  ،دستاورد ها  ،مهارت هاي سياسي ،
انتصابات دولتي كه يك رهبر به عمل مي آورد و باالخره شخصيت و انسجام دروني مي باشد.
" سيمونتون " در سال  ، 0699همچنين الگوي خود را با اين استدالل توسعه و گسترش مي دهد كه اين گونه
شخصيت ها به صفات كلي تر و بزرگتر رياست جمهوري  ،تجربيات زندگي نامه گذشته و همچنين شاخص هاي
ذهني و عيني عملكرد فرد ارتباط پيدا مي كند " .سيمونتون" به شاخص هاي متعددي براي ارزيابي عملكرد  ،از
جمله نتايج انتخابات  ،سنجش افكار عمومي  ،روابط با كنگره و ارزيابي مورخين نيز اشاره مي كند و ان ها را مورد
توجه قرار مي دهد.
اسلوب هاي رهبر
دانشكده هاي مدير يت بازرگاني مطالعات بيشماري را در مورد ا سلوب هاي رهبري و رابطه آن با فوايد حاصله از
كار و تصميم گيري و عمل كرد رهبر انجام داده اند  .همه اين مطالعات  ،متناسب با اسلوب هاي رهبري در زمينه
بين المللي نيستند  ،اما بعضي از جنبه هاي يافته هاي اين مطالعات مي تواند زمينه هائي را در روابط بين المللي
براي ما روشن سازد .در مطالعه تجربي در ارتباط با اسلوب هاي رهبري و ميزان حالت هاي تهاجمي يك رهبر كه
توسط " كورت ليو " – -Kurt Levin
( ) Kurt Levin , Lippet and White 0696نشان داده اند كه اسلوب رهبري تاثير قابل مالحظه اي بر
سطح و ميزان ك ار آئي و نيز ساير عوامل از جمله ميزان و درجه حالت تهاجمي يك رهبر دارد ( به فصل چهارم
مراجعه شود ) .شايسته است ،اسلوب هاي خاصي از رهبري در اين جا مورد بحث قرار گيرد " اسنايزك " -
 -Sniezek 0696پنج نوع و يا گروه تصميم گيري را ،تحت شرايط مختلف ،در رهبري تشخيص داده و بازگو
كرده است .او روي گروهي از دانشجويان كه آن ها را به گروههاي پنج نفري تقسيم كرده بود كار كرد  ،و وظيفه
اين گروه پيش بيني وضع فروش يك موسسه و يا فروشگاه بود .هر گروه از هر پنج گروه تكنيك و يا روشي براي
پيش بيني ميزان فروش معيني از كتاب  ،در فروشگاه كتاب يك اردو گاه دانشجوئي استفاده كردند .اين محقق
سپس ميزان درستي و صحت پيش بيني خود را بر اساس مقايسه ا رزيابي كه هر يك از اين گروه ها كرده بودندقرار
داد.
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در رهبري دسته جمعي  ،رهبر  ،نظرات همه را دريافت و جمع مي كند و اطمينان حاصل مي نمايد كه نظر و
عقيده هر يك از افراد مورد توجه قرار گرفته است ،تا اين كه اطمينان حاصل كند كه همه از انتخاب و گزينه نهائي
گروه و يا به عبارت ديگ ر تصميم آن گروه حمايت كنند .در روش مذكور  ،كه به "نظر مناظره اي " موسوم است،
رهبر ،نقش هم آهنگ كننده بحث و مناظره را دارد و همه را به طور انفرادي وادار و تشويق مي كند كه نظر خود
را ابراز و از آن دفاع نمايند  .اين اسلوب و روش ،نارضايتي به وجود مي آورد ولي اين اطمينان را ايجاد مي كند
كه تصميمات در نتيجه اجماع دروغين و مصنوعي يا فشار داخلي گروهي براي حصول يك توافق و همساني گرفته
نمي شود  .در اسلوب ديكتاتوري  ،رهبران ،خود نظراتشان را ابراز مي دارند و سپس از افراد و يا گروه اطراف خود
مي خواهند تصميمات او را به مرحله اجرا در آورند  ،در واقع از افراد فقط براي اجراي نظرات خود استفاده مي
كنند  .چنين اسلوب رهبري باالخص هيچ گاه پيشنهادات و نظرات ديگران را نمي پذيرند و از آن استفاده نمي
كنند  .رهبران مقتدر DELPHI LEADERSمعموال خودرا افرادي با هوش و قابل اعتماد مي دانند كه نظر ودستور
مي دهند تا پيروان آنان اجرا كنند  .زيرا اين رهبر است كه مشروعيت اخالقي  ،به دليل موفقيت ها و پيروزي هاي
قبلي اش ،دارا مي باشد  .بسياري از آمريكائيان " آيزنهاور را در دهه 0611درزمره اين گونه رهبران مي دانستند.
اما اغلب روشنفكران آزادي خو اه احساس مي كردند كه آيزنهاور به اندازه كافي كار نكرد و نتوانست به مسائل
اساسي مانند مشكالت نژادي و طبقات اجتماعي بپردازد ،كه همين امر موجب ايجاد شكاف اجتماعي شد و در
دهه  0691به وضوح و آشكارا اين مسائل سر باز كرد و به معضالتي بزرگي تبديل شد .مشكل اين گونه اسلوب
رهبري اين است كه به ميزان بسيار

زيادي متكي و قائم به يك فرد است  .اگر آن فرد كناره گيري كند يا

بازنشسته شود و يا بميرد گروه اطراف او به سهولت از هم فرو مي پاشد  .سرانجام اين كه در رهبري دسته جمعي
،تصميمات از طريق اخذ راي و يا نوعي ديگر كه در آن همه حق اظهار نظر دارند اتخاذ مي گردد .همه افراد گروه
مجاز هستند منافع و اهداف خود را دنبال كنند.
مطالعات مديريتي نشان داده كه از نظر كارائي و عملكرد ،اسلوب رهبري دسته جمعي ،بدترين گزينه است ،در
حالي كه اسلوب ديكتاتوري بهترين نوع رهبري است .در حقيقت براساس مطالعه اي كه اسنيكزك ( ُ Sniezek
 ) 0696انجام داد ،گروه ديكتاتوري در مقايسه با ساير گروه ها سه برابر كمتر دچار اشتباه و خطا مي شود .اما در
بيشتر مواردي كه اين محقق بررسي كرده ،ديكتاتور نظر و تصميم نهائي خود را به آنچه مورد نظر گروه است
نزديك تر مي سازد ،كه البته اين ميزان خطا و اشتباه را بيشتر مي كند.
"هلوت" و "پاكارد"(Packard

and

 ) Helwettالگوي جديدي از رهبري در طراحي و سازمان دهي

شركت عظيم خود ،كه بسيار موفق هم هست ،به وجود آورده اند .برخالف شركت ها و موسسات قديمي كه در آن
ها سلسله مراتب س ازماني واضح و مشخص بود ،آنها واحدهاي سازماني را به نحوي طراحي نمودند كه همه كاركنان
در گروه ها ي كوچك كامال مشابه ولي جدا از يكديگر به كار مشغول مي شدند .چنين مدل و الگوئي ،ميزان توليد
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و نيز وفاداري كاركنان را بسيار باال برد .بسياري از شركت هاي تكنولوژيكي بسيار پيشرفته "دره
سيليكون"(  ) Silicon Valleyهمين الگو و مدل مديريتي را به كار گرفته و دنبال نمودند .اما در بسياري از
شركت هاي ديگر كه چنين الگوئي بدون آن كه توجهي به كاركنان شود يا فداكاري رهبري و مديريت باالي
شركت مورد توجه قرار گيرد ،هيچ نتيجه خوبي ندا د و پر دردسرو موجب زحمت هم شد .بسياري از اين شركت
ها بعدها كه كامال خصوصي شده و شرايط خوب و كاملي پيدا كردند  ،مجددا همان سيستم سلسله مراتب قديمي
را در داخل خود بوجودآوردند.
مطالعاتي كه در مورد اندازه گروه ها صورت گرفته نشان مي دهد موثرترين و كارآ ترين رهبري در گروه هائي
انجام شده كه تعداد اعضا و نظرات ان در حدود دوازده نفر يا حتي كمتر باشد .اگر گروه ها ي بزرگ بدليل خطر
مشترك خارجي كه آنها را تهديد مي كند و يا به خاطر يك ايدئولوژي واحد در داخل خود متحد و يكپارچه
نشوند ،معموال ميان انها نظير گروه هاي كوچكتر همكاري مشترك و موثر وجود ندارد.

نتيجه
=====

مطالعات مربوط به رهبري جنبه مهمي در بررسي و تحقيق راجع به روان شناسي سياسي در روابط بين المللي
را تشكيل مي دهد .اين مطالعات مي تواند اشكال مختلفي داشته باشد .مطالعات فردي در مورد رهبران خاص به
شكل زندگي ن امه رواني و يا متدهاي مشابه كه در طول چند دهه گذشته متداول بوده ديگر چندان مرسوم نيست
و از مد افتاده است (فصل هفتم) .اما چنين چيزي بدان معني نيست ،كه اين روش هاي كار ،جنبه هاي مهم روابط
ميان تجربيات و باورهاي اوليه رهبر و عالئق و تمايالت او را در دوراني كه حكومت و قدرت را او در دست مي
گيرد معلوم و مشخص نمي سازد.به عالوه چنين كاري همچنين مي تواند سئواالت كلي تر و مهم تري را در
رهبري روشن سازد ،نظير اين كه چه عاملي موجب موفقيت سياسي يك فرد مي شود .
ساير تحقيقات مربوط به رهبري به طور اخص شامل گروه هاي بزرگتر مي شود .الگوهائي خاص رهبري مي تواند
به تقسيم و دسته بندي كردن افراد معين به نحوي كمك كند كه در ظاهر احتمال دارد گزينه و رفتارهاي غير
منطقي را تشريح و تبيين نمايد.مطالعات اسلوب هاي رهبري مي تواند اطالعاتي را به دست دهد كه براساس آن
مي توان دريافت كدام راهبر د يا استراتژي در همكاري و ايجاد همكاري و عملكرد مشترك در گروه ها موثر بوده
و مفيد مي باشد .
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چون مطالعات مربوط به رهبري اكنون ديگر باروش هاي گذشته مرسوم و متداول نيست لذا براي تحقيقات جدي
آينده افق چندان روشن و رضايت بخشي ديده نمي شود .اما چون روش ها و متدهائي كه در يك دوره مرسوم و
متداول نبوده ولي ممكن است مجددا مرسوم شوند به همين جهت موضوعات مهم،مانند انگيزه بايد مجددا به
صورتي مطرح شود كه توجه را روي فرد متمركز سازد ،بنا براين بحث هائي كه اخيرا در مورد انگيزه تروريسم و يا
مهارت ها و استراتژي هائي كه تو سط تروريست ها به منظور استخدام آموزش افراد و سرانجام ايجاد انگيزه در انها
براي انجام عمليات انتحاري عليه ديگران صورت گرفته نشان مي دهد كه دوران جديدي براي آغاز مطالعه روي
فرد فرا رسيده است .
تحقيقات آينده در خصوص رهبري در واقع ممكن است بيشتر روي موضوع انگيزه تمركز و توجه نمايد  .نظير
اين كه چگونه رهبران پيروان خود را به خصوص در شرايط حاد تشويق و تحريك به كاري كرده ،در آنها ايجاد
انگيزه مي نمايند؟ چه رابطه اي ميان رهبري و وابستگي عاطفي و احساسي و درگيري هيجاني وجود دارد؟ آيا
رهبريت مي تواند حتي در غياب و ن بود يك رهبر و صرفا از طريق القا ذهنيات و عقايد به افراد اعمال شود؟
كارهاي تحقيقاتي آينده متناوبا ممكن است روي اقشار مختلف و افراد تمركز نمايد كه كم تر به داليل آسيب
شناسي در يك طبقه و گروه قرار مي گيرند و بيشتر روي فرايند هاي استراتژيكي و راهبردي تكيه و تاكيد مي
نمايد .چه چيزي موجب موفقيت يك رهبر مي شود و در واقع از او فردي موفق مي سازد؟ ايا اين خصوصيات و
استراتژي ها در طول زمان و مكان متفاوت است و يا اين كه تشابهات اساسي وجود دارد؟ چه خصوصيت مشتركي
وجود دارد كه موجب ناكامي و شكست در رهبري مي شود؟ چه چيزي وجود دارد كه موجب شكست رهبراني
مانند "ريچارد نيكسون" مي شود ولي همان عامل در چشم و ذهن عامه مردم زنده مي شود و فردي مانند
"جوزف مك كارتي" را در نظر انها مي تواند فردي موفق و پيروز بنماياند؟آيا چنين تغيير و نوساناتي در يك فرد
به دليل شرايط و يا فرهنگ عامه و وجدان عمومي به وجود مي آيد ؟
كار ،بر روي رهبري بستگي به باوري دارد كه رهبران به آن اهميت مي دهند و همين موجب تفاوت آنها در ساختن
تاريخ مي شود .گرچه ممكن است مسخره به نظر ْآيد كه از طريق تجربه بتوان به بررسي افكار و ذهنيات غير
واقعي پرداخت و اين سوال م طرح گردد كه اگر هيتلر اصال وجود نداشت و يا بوجود نمي آمد ايا جهاني متفاوت با
جهان كنوني مي داشتيم؟پاسخ هاي واقع بينانه به چنين پرسش هائي هيچ گاه معلوم و مشخص نمي شود؛ ولي
اين بينش ،كه افراد مهم بوده و مطرح مي باشند و اين كه آنها صرفا مهم تر از توپ هاي بيليارد كه بصورت مشابه
مي توان آن ها را حركت و يا تغيير داد ايجاب مي كند كه توجه بيشتري به راه و روش هاي هاي دقيق توجه
بيشتر شود كه با آن افراد بر دنياي اطراف خود كامال ومنحصراو به طور جدي تاثير مي گذارند
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