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بررسی تطبیقی تاریخی مدل رهبری علتگرا در بخش دولتی
(مطالعه موردی :ناپلئون بناپارت در نبرد استرلیز)
احمد

عالی1

 1کارشناسیارشد ،مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
نبرد بزرگ استرلیز در دوم دسامبر سال  1805میالدی میان فرانسه از یک سو و نیروهای ائتالف روسیه و اتریش از سوی
دیگر ،به عنوان یکی از مهمترین نبردهای تاریخ بشریّت ،جایگاه ویژهای در علوم نظامی دارا میباشد .هدف از پژوهش فعلی،
بررسی همهجانبه سبک رهبری ناپلئون بناپارت به عنوان یک رهبر دولت در نبرد استرلیز و تبیین دالیل موفقیت وی در این
نبرد از دیدگاه نظریات معاصر مدیریت و سازمان میباشد .رویکرد این پژوهش تطبیقی – تاریخی و روش پژوهش مطالعه
موردی بوده و در این راستا از مدل سه زنجیرهای رهبری علّتگرا به عنوان ابزار تحلیل استفاده شده است .نتایج حاکی از آن
است که رهبران سازمانهای دولتی در سایه مجموعهای مناسب و هوشمندانهای از برنامهریزیهای عملیاتی ،حلمسئله،
انگیزهبخشی ،توانمندسازی کارکنان ،تیمسازی ،مدیریت تعارض ،ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای تکنیکی و تواناییهای
زیردستان میتوانن د به میزان قابل توجهی در مواجهه با دنیای غیر قابل اطمینان و ناپایدار کنونی موفق و کامیاب باشند .نتایج
پژوهش فعلی به مدیران و رهبران بخش دولتی کمک مینماید تا ضمن ارتقا بهرهوری و ظرفیتهای سازمان ،سبک رهبری
مناسبی را جهت دستیابی به اهداف و چشماندازهای آ ینده به کار گیرند .این پژوهش در نوع خود منحصر به فرد بوده و زوایایی
از سبک رهبری ناپلئون را آشکار می سازد که کمتر مورد توجه موشکافانه و کاربردی قرار گرفته است .نبرد استرلیز و فرماندهی
ناپلئون بناپارت به عنوان شاهکار بیبدیل نظامی و یک چارچوب آموزشی – تاریخی میتواند همواره درسها و نکات آموزنده
فراوانی را برای عالقهمندان و پژوهشگران علوم نظامی ،تاریخ و مدیریت به همراه داشته باشد.
واژههای كلیدی :ناپلئون بناپارت ،استرلیز ،نبرد ،رهبری ،سازمان ،دولتی ،اقتضائی ،فرماندهی
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 .1مقدمه
با پیشرفت مداوم علم مدیری ت و آشکار شدن جوانب متعدد رفتارهای نوع بشر ،دانش ما نیز در زمینه رهبری سازمانهای
دولتی روز به روز گستردهتر میشود .پژوهشهای فراوانی که در زمینه مدیریت دولتی و رفتار سازمانی صورت پذیرفته است،
درک ما از فرآیند و روش رهبری را به سطحی بیسابقه ارتقاء دادهاند اما همچنان راه درازی پیشروی محققان و اندیشمندان
این حوزه قرار دارد ] .[1حقیقت امر آن است که از گذشته های بسیار دور تا به اآلن ،رهبری و مسائل مرتبط با آن ،جزئی
جداناپذیر از مدیریت و اداره امور در بخش دولتی بوده است ] .[4] [3] [2مطالعه سیر تاریخی تحوالت بخش دولتی به ما
نشان میدهد که رهبری سازمانهای دولتی از جایگاه ویژهای برخوردار است که روز به روز بر اهمیت آن اضافه میگردد ][5
] .[6در چشماندازی گستردهتر ،با بررسی فهرستی از مشکالت و معضالت اجتماعی که وظیفه نظارت و رفع آنها بر دوش
سازمانهای دولتی گذاشته شده است ،درمییابیم که رویارویی با چنین مشکالت و معضالتی ،نیازمند اتخاذ رویکردی
همهجانبه در سازمانهای دولتی است که نائل آمدن به چنین مهمی ،نیازمند رهبرانی جسور و وظیفهشناس است تا قادر باشند
رویههای رهبری موجود را به سطحی مطلوب و اثرگذار ارتقا دهند .به این ترتیب ،الزم است که مسئوالن و مدیران ارشد بخش
دولتی در مورد مؤلفههای نظری مرتبط با رهبری پیوسته مطالعه نمایند و بهترین تجربیات و روشهای عملی که در سازمانها
قابل اجرا باشد را از درون این مطالعات گردآوری و اجرا نمایند ] .[9] [8] [7یکی از راههای موجود ،مطالعه تجربیات ارزشمند
فرماندهان موفق نظامی است که آوازهی نام آنها در تاریخ بشریت طنینانداز شده است؛ افرادی همچون ناپلئون بناپارت .
مطالعه تجربیات و دستاوردهای فرماندهان و رهبران نظامی نهتنها میتواند حاوی درسها و نکات سودبخشی برای مدیران
دولتی باشد بلکه نشانگر آن است که رهبری در بخش دولتی مفهوم جدیدی نیست و سابقهای تاریخی دارد ].[11] [10
در چند سال اخیر شاهد تألیف کتاب های متعددی در زمینه استفاده از تجربیات فرماندهان نظامی برای بهبود رهبری
در سازمانها هستیم .برخی از این کتابها با تأکید بر ویژگیهای شخصیتی فرماندهان نظامی ،به دنبال ارائهی آموزههایی
مطلوب برای استحکام بخشیدن به اصول رهبری سازمانها هستند ] .[14] [13] [12تالشها در این حوزه حتی فراتر رفته
است و از شبیهسازی مهم ترین تجربیات فرماندهان نظامی جنگ جهانی اول و دوم برای آموزش اصول عملی رهبری و مسائل
مرتبط با آن به بسیاری از مدیران دولتی در ایاالت متحده آمریکا استفاده میشود؛ چنین رویکردی فرصت منحصربهفردی را
فراهم میآورد تا بتوان بسیاری از جنبهها و مؤلفههای رهبری را به طور کاربردی مورد ارزیابی قرار داد ] .[16] [15البته،
ارتباط میان علوم نظامی و مدیریت دولتی چیز جدیدی نیست؛ زیرا بعضی از مفاهیم علوم نظامی همچون ساختار ایدهآل
بوروکراتیک و یا تعیین استراتژیها از گذشتههای دور ،با مدیریت دولتی همراه بودهاند ] .[17رهبری و نقش رهبران نیز یکی از
همین مفاهیمی است که همواره با مدیریت و اداره امور دولتی عجین بوده است ] .[18در همین راستا ،از میان مدلهای متعدد
2
توصیفی و تجویزی میتواند الگویی را فراهم آورد تا با آزمودن تجربیات
رهبری ،مدل رهبری علّتگرا با ترکیب رویکردهای
فرماندهان نیروهای نظامی و استفادهی کاربردی از آنها ،توان رهبری مدیران کنونی را بهبود بخشید ].[19
نظریات کنونی سازمان و مدیریت در مورد رهبری دیدگاههای متفاوتی دارند .دسته اول نظریات بر فرآیندهای رهبری
تأکید دارند که دربردارنده اصولی همچون بهرهوری سازمانی و رفاهذهنی اعضای گروه هستند ] .[22] [21] [20دستهی دوم
نظریات بر ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای رهبری تمرکز میکنند ] [25] [24] [23و دسته سوم نظریات نیز بر تحول
سازمانی و هماهنگی آن با محیط بیرونی اصرار میورزند ] [27] [26اما هیچکدام به تنهایی نمیتوانند تحلیلی جامع و دقیقی
از رهبری داشته باشند .برای حل این مشکل ،استفاده از مدل رهبری علّتگرا پیشنهاد شده است .مدل رهبری علّتگرا ابزاری
مفید و معیاری ثابت جهت مقایسه رهبران و دستاوردهای سازمانی است .این مدل میتواند در طیف وسیعی از موقعیتها و
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زمانها کاربرد داشته باشد ] .[28مدل رهبری علّتگرا مبتنی بر نظریات ،مفاهیم و مضامین نوین علم مدیریت است و میتواند
3
چارچوب مناسبی را برای تشریح چگونگی پیروزی ناپلئون در نبرد استرلیز فراهم آورد.
مطالعه فعلی به منظور آشنایی هرچه بیشتر مدیران و رهبران بخش دولتی با سبک و روش رهبری ناپلئون بناپارت
که منجر به پیروزی ارتش فرانسه در یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ جهان گردید ،انجام پذیرفته است .مخاطب این پژوهش
مدیران ارشد ،مسئولین سازمان های دولتی و پژوهشگران مدیریت دولتی هستند .در این پژوهش ابتدا به تببین مدل رهبری
علّتگرا پرداخته شده است و در ادامه نبرد استرلیز (به عنوان مطالعه موردی) و چگونگی موفقیت ناپلئون در این جنگ شرح
داده شده و پس از آن ،آموزه های مستخرج از روش و سبک رهبری ناپلون بناپارات مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است.
نتایج پژوهش فعلی میتواند پیشنهادات عملی و نکات قابل اجرایی ارزندهای را برای رهبری در بخش دولتی ارائه نماید که
سبقهای تاریخی دارند و از معرکه بسیار سخت و پیچیده جنگ زمینی ،سربلند بیرون آمدهاند.
 .2مدل رهبری علّتگرا
مدل رهبری علّتگرا در سال  2012توسط وَنوارت پیشنهاد گردید که همانند 4
یک زنجیر ،از سه حلقه متصل به هم تشکیل
شده است .اولین حلقه این زنجیر را سبک رهبری و متغیرهای رفتاری تشکیل میدهد .این بخش از 5مدل ،در دو زیرشاخه
7
6
زیردستان) تبیین شده است .طیف بالقوه مؤلفههای
(روابط با کارکنان و
رفتارهای وظیفهمحور و رفتارهای جمعمحور
9
اقتضائی  ،حلقه دوم این زنجیر است 8که این حلقه به سه زیربخش متغیرهای تعدیلگر (ویژگیهای شخصیتی رهبر ،
1
1
3
انگیزه 1
شایستگی زیردستان و 2
مجموعه مهارتها و تواناییهای آموزشی )1 ،
است .آخرین 4حلقه این
شده
بخشی تقسیم
زیرمجموعه 1 7
5
هدف  ،بهبود خدمات عمومی  16و بهرهوری
زنجیر هم دستاوردهای سازمانی است که دستیابی به
تشکیلدهنده این حلقه محسوب میشوند ] [28و ] .[29نقطه قوت مدل ونوارت در آن است که میان وظایف وظیفهمحور و
وظایف جمعمحور رابطه نظری قابل توجهی را برقرار نموده است و این ارتباط در مدلهای قبلی تا این حد مورد توجه قرار
نگرفته است ] .[30حلقه مرکزی این مدل را طیف بالقوه مؤلفههای اقتضائی تشکیل میدهد .این بخش از مدل مبتنی بر نظریه
1 2
1
ویژگیهای شخصیتی است .نظریه ویژگیهای شخصیتی استوئدل ]9 [31که در امتداد نظریه ا 0
کارالیل ] [32ارائه
َبرمرد
شده است ،با شناسایی و ارزیابی ویژگیهای شخصیتی رهبران ،میتواند کمک شایان توجهی به استحکام این مدل نماید .با این
حال ،اثربخشی نظریه ویژگیهای شخصیتی ،تحت نگاه موشکافانه ی برخی از پژوهشگران ،همواره با تردید مواجه بوده است.
شاید مهمترین انتقادی که به نظریه ویژگیهای شخصیتی وارد میشود ،لیست بلندباالی ویژگیهای شخصیتی ارائه شده از
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سوی روانشناسان باشد که به طور مداوم بر آن اضافه میشود و پایان مشخصی ندارد ] .[33به هر روی ،در سالهای اخیر شاهد
احیای مجدد نظریه ویژگیها به طرز گستردهای هستیم ].[36] [35] [34

سبک رهبری و متغیرهای رفتاری

دستاوردهای سازمانی

الف) رفتارهای وظیفهمحور
ب) رفتارهای جمع محور (روابط با
کارکنان و زیردستان)

الف) دستیابی به هدف
ب) بهبود خدمت عمومی
پ) بهرهوری
طیف بالقوه مؤلفههای اقتضائی
الف) متغیرهای تعدیلگر (ویژگیهای
شخصیتی رهبر ،مجموعه مهارتها و

تواناییهای آموزشی)
ب) شایستگی زیردستان
پ) انگیزهبخشی
شکل  .1مدل رهبری علّتگرا

همانطور که در شکل شماره  1مشخص است ،ویژگیهای شخصیتی به عنوان زیر مجموعه طیف بالقوه مؤلفههای
اقتضائی قادر به تأثیرگذاری مستقیم بر دستاوردهای سازمانی هستند ] .[40] [39] [38] [37طیف بالقوه مؤلفههای اقتضائی
دربردارندهی رویکردهای مهارتی هم هست که به قابل اطمینانتر بودن این مدل اضافه نموده است؛ زیرا در حالی که نظریهی
ویژگیهای شخصیتی دربارهی پتانسیل رشد رهبران سکوت اختیار کرده است ولی رویکردهای مهارتی بر این فرض بنا شدهاند
که پتانسیل بالقوه رهبران به مرور زمان و از طریق تجربه و آموزش میتواند افزایش و بهبود یابد ] .[33] [41به طور کلی،
ترکیب سبک رهبری و متغیرهای رفتاری با طیف بالقوه مؤلفههای اقتضائی موجب شده است که مدل فعلی بر سایر مدلهای
موجود مزیت داشته باشد؛ زیرا در اکثر موارد ،مدلهای قبلی صرفاً بر رویکردهای وظیفهمحور و جمعمحور تأکید دارند.
مهمترین انتقاد به مدلهایی از رهبری که فقط بر سبکهای رهبری وظیفهمحور و جمعمحور تأکید دارند ،این است که توضیح
نمیدهند چرا افرادی با سبکهای رهبری مشابه در بعضی موقعیتها موفق ظاهر میشوند و در بعضی موقعیتهای دیگر
شکست میخورند .بررسی مدلها و نظریات موجود در حوزه رهبری نشان میدهد که به طور کلی با دو جریان فکری مهم
روبهرو هستیم که هریک از این جریانها طرفداران خاص خود را دارند .عدهای از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه رهبری،
طرفدار جریانی محسوب می شوند که بر اهمیت صفات و ویژگی رهبر تأکید دارند (رهبر چه کسی است؟) ][43] [42؛ اما
بعضی دیگر در جریان دوم جای میگیرند و طرفدار وظایف و تصمیمات رهبر هستند (رهبر چه کارهایی انجام میدهد؟) ][44
] .[45مدل رهبری علّتگرا میتواند به خوبی دیدگاههای دو جریان فکری مرسوم پیرامون رهبری سازمانی که همواره مورد
بحث بوده است را به یکدیگر پیوند دهد.

 .3ناپلئون بناپارت و نبرد استرلیز (مطالعه موردی)
3
 1803میالدی ،ناپلئون بناپارت در 2طی دو سال آتی ،اقدام به تشکیل و
پس از لغو پیمان آمیان از سوی بریتانیا در سال
2
4
تجهیز ارتش فرانسه در شمال و در شهر بولونی نمود .قصد و نیت او از تشکیل این ارتش ،حمله به بریتانیا بود .اروپا تا بدان
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زمان شاهد گردهمآمدن چنین لشکری نبود .بعضی از منابع تاریخی تعداد سربازان وی را بین  150تا  200هزار نفر گزارش
کردهاند .ناپلئون به لشکر انبوه خود لقب "ارتش بزرگ" را داده بود .با این حال ،نیروی دریایی نقطه ضعف امپراطوری وی بود.
در فقدان نیروی دریایی قدرتمندی برای به چالشکشیدن امپراطوری بریتانیا در دریاها ،توجه ناپلئون به نیروهای متحد زمینی
اتریش و روسیه جلب گردید که روزبه روز در حال نزدیک شدن به مرزهای فرانسه بودند؛ به این ترتیب ناپلئون از تصمیم خود
برای حمله به بریتانیا منصرف گردید و در عوض ،به ارتش خود دستور داد که به سمت شرق حرکت نمایند تا با خطر جدیدی
که او را تهدید میکرد ،مواجه شود.
ناپلئون هنگام که شهر بولونی را ترک می کرد ،ارتش خود را به چهار دسته تقسیم نمود .این چهار دسته تحت
یواخیم مورا و میشل 6
5
نی  ،در
فرماندهی چهار مارشال متفاوت به نامهای لوئی -نیکوالس داووت  ،ژان -دی -دیو سول ،
2
9
فرانسه به نزدیکی نیروهای ائتالفی اتریش و روسیه رسید،
سه مسیر مختلف به سمت رودخانه دانوب روانه شدند .وقتی ارتش
ناپلئون اقدام به حمله نگهانی نکرد .نقشهای که او در سر داشت ،پیچیدهتر از یک حمله ناگهانی و برقآسا بود .استراتژی
همهجانبهی ناپلئون این بود که نیروهای دشمن را مرحلهبهمرحله نابود سازد.
نیروهای ناپلئون شهر بولونی را در آگوست  1805میالدی ترک کردند و پس از آن به شهر اولم در آلمان رسیدند
که بر ساحل رودخانه دانوب واقع شده است .ارتش فرانسه در اواسط اکتبر همان سال خود را به نزدیکی اردوی نیروهای اتریش
1
مؤثری نیروهای ژنرال ماک را از سه 3جهت محاصره نمود.
به فرماندهی ژنرال کارل ماک فن الیبریش رساندند .ناپلئون به طرز
نیروهای اتریشی به معنی واقعه کلمه گرفتار شدند زیرا در کنار ساحل رودخانه دانوب اردو زده بودند و پشت سر آنها آبهای
عمیق رودخانه دانوب قرار داشت که اجازه عقبنشینی به آنها را نمیداد .نیروهای ژنرال ماک که از پشت توسط آب و از سه
جهت دیگر توسط نیروهای فرانسوی محاصره شده بودند ،نتوانستند راه فراری پیدا کنند .به این ترتیب در نوزدهم اکتبر ،1805
سیهزار سرباز اتریشی خود را تسلیم کردند .تسلیم شدن ژنرال ماک ،دیگر فرمانده ائتالف ،یعنی ژنرال روسی میخائیل
داد .ژنرال کوتوزوف قصد داشت 3
کوتوزوف را در شرایط دشواری قرار 2
که خود را به همتای اتریشی خود برساند و نیروهای وی
را از بند محاصره فرانسویان آزاد سازد ولی خبر تسلیم شدن ژنرال ماک ،او را ناامید کرد و حمله به نیروهای فرانسوی را در این
شرایط خطرناک دانست .بنابراین نیروهای روس مجبور شدند به شهر وین عقب نشینی نمایند و این 3
اقدام به ناپلئون فرصت
داد تا آنها را تعقیب نماید .کوتوزوف نتوانست در وین مقاومت نماید و مجبور شد به شهر استرلیز در شمال عقبنشینی نماید و
به این ترتیب در اواسط نوامبر ،ارتش فرانسه وارد وین پایتخت اتریش گردید .کوتوزوف وقتی به استرلیز رسید ،از فرصت
استفاده کرد و شروع به سنگربندی کرد و در کنار نیروهای خود ،منتظر رسیدن نیروهای تزار روس ،الکساندر اول و همچنین
نیروهای امپراطور اتریش ،فرانتس دوم باقی ماند .استرلیز دهکده ای 5بود در ده کیلومتری جنوب 3
شرقی برنو واقع در موراوی
که در آن زمان جزئی از امپراطوری اتریش بود.
پیمان آمیان ،پیمان صلحی است که در سال  1802میالدی و در کشاکش انقالب کبیر فرانسه میان بریتانیا و فرانسه در منطقه آمیان منعقد گردید.
پیماننامه بین ژوزف بناپارت از فرانسه و مارکوس کورنوالز از بریتانیا در  25مارس  1802امضا شد و به طور موقت ،به دشمنی میان دو کشور پایان داد.
عمر این پیمان صلح در حدود یک سال و تا تاریخ  18مه  1803به درازا انجامید .این پیمان بانی تنها دوره صلح در بازه زمانی جنگ بزرگ فرانسه
( )1815-1793بود.
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وقتی که ناپلئون به استرلیز رسید ،متوجه خطری شد که حتی از خطر دشمن نیز بزرگتر بود .خطری که قبل از
خطر دشمن ،ضربه خود را به سربازان وی وارد آورده بود و آن چیزی نبود جز خستگی .سپاهیان فرانسوی زمینهای اروپایی را
بی وقفه و بدون استراحت در طی سه ماه درنوردیده بودند و همین تالش مضاعف ،آنها را خسته و مستهلک کرده بود .مشکل
دیگری که ناپلئون بهزودی پی به آن برد ،تعداد تقریباً دو برابری نیروهای دشمن بود؛ به عبارت دیگر ،به ازای هر سرباز
فرانسوی ،دو سرباز از نیروهای ائتالف وجود داشت .ناپلئون پس از چندین روز بررسی و مشاهده محل میدان نبرد و
سرزمین های اطراف آن ،اقدام به طراحی نقشه جنگی خود نمود که مبتنی بر غافلگیری و مانورهای نظامی بود .ناپلئون به نقشه
جنگی خود اطمینان داشت و معتقد بود که با این نقشه میتوان مزیت برتری عددی دشمن را بیاثر کرد .برای پیشبرد این
نقشه الزم بود که قبل از آن دو هدف اصلی تحقق پذیرد .اول اینکه او باید به نیروهای خود که عمالً بدون وقفه تا استرلیز
پیشروی کرده بودند ،استراحت مختصری میداد .دوم ،او نیاز داشت به دشمنان خود اینطور القاء نماید که ارتش وی آسیبپذیر
و ضعیف است و در نتیجه ،قادر به جنگیدن نیست .ناپلئون با دعوت از الکساندر اول به جلسه مذاکره ،هر دو هدف را محقق
ساخت .الکساندر اول دعوت به مذاکره را اجابت کرد و نمایندگان خود را برای دیدار با ناپلئون گسیل کرد .در جلسه مذاکره،
ناپلئون صحبت از پیمان صلح نمود و چنان صحبت کرد که نمایندگان تزار روس سخنان ناپلئون را دال بر ضعف و ناتوانی وی
پنداشتند.
برداشت اشتباه از قدرت ارتش فرانسه موجب ایجاد احساس امنیت کاذب در ارتش ائتالف گردید و در نتیجه،
الکساندر اول و فرانتس دوم در پاسخ به ناپلئون و شروع جنگ تعلل ورزیدند .تعلل پیشآمده به سربازان فرانسوی مجال
مناسبی برای استراحت داد و برداشت اشتباه از توان نظامی فرانسویان ،موجب ایجاد حس برتری و استیالی کاذب در نزد
دشمنان ناپلئون گردید .در نهایت ،الکساندر اول درخواست ناپلئون را رد کرد .ناپلئون از همان ابتدا میدانست که تزار روس چه
تصمیمی خواهد گرفت و از پیش ،منتظر آن بود .حال صحنه برای یک هنرنمایی نظامی آماده شده بود.
در صبح روز نبرد ،ناپلئون به جناح راست لشکر خود دستور داد که از مواضع خود بر روی تپههای مرتفعی که به
نشینی کنند .متخصصین خبره در 3
6
امور نظامی آگاه هستند که به چنگ آوردن و حفظ
ارتفاعات پراتزن نیز مشهور است ،عقب
زمینهای مرتفع ،یکی از مهمترین اهداف نظامی است؛ زیرا به نیروهای نظامی مستقر ،چشمانداز گستردهای را نسبت به
اطرافشان ارائه میدهد و به همین دلیل ،غیرقابل باور بود که فرمانده کارآزموده ای همچون ناپلئون از ارتفاعات پراتزن به نفع
دشمن عقبنشینی نماید .هنگامی که ناپلئون نیروهای خود را از تپهها عقب کشید ،دشمن اینطور تصور کرد که ارتش فرانسه
دچار ضعف و ناتوانی شده است و تمایل به عقبنشینی سریع دارد .ژنرال روسی کوتوزوف از این اقدام ناپلئون متعجب گردید و
دچار شک و تردید شد .او سریع ًا به الکساندر اول هشدار داد که ناپلئون برای آنها تلهای آماده کرده است و نباید عجوالنه
تصمیمگیری کرد اما الکساندر اول حریص تر از آنی بود که به توصیه ژنرال خود گوش بسپارد .الکساندر اول مشتاقانه ،خواهان
نائل شدن به افتخار و فتح نظامی بود .همانطور که ناپلئون پیشبینی کرده بود ،تزار فرمان حمله داد و نیروهای روسی ارتفاعات
پراتزن را تسخیر کردند اما آنچه در این زمان کوتاه روی داد بسیار مهم است.
هنگامی که جناح راست ارتش فرانسه از ارتفاعات پراتزن عقبنشینی کرد ،به دو دسته مساوی تقسیم شدند .نیمی از
آنها به جناح چپ پیوستند و نیمی دیگر به جناح مرکز .به این ترتیب جناح راست ارتش ناپلئون کامال خالی شد .روسها و
اتریشیها این موقعیت را به نفع خود پنداشتند و نیروهای خود در مرکز را به سمت ارتفاعات پرانتز بسیج کردند .آنها چنین
ال
میپنداشتند با تسخیر ارتفاعات پرانتز ،در مرحلهی بعد میتوان راحتتر به ارتش فرانسه حمله نمود؛ اما آنها یک نکتهی کام ً
ساده را از یاد برده بودند که باال رفتن از ارتفاعات و تپهها ،نسبت به پایینآمدن از آن و یا حرکت در مسیری هموار و مسطح،
کاری دشوارتر و زمانبر است ،علی الخصوص هنگامی که قرار باشد هزاران نفر در آن واحد از این ارتفاعات باال بروند و دوباره از
آن پایین بیایند .با حرکت خیل زیادی از سربازان مرکز سپاه به سمت ارتفاعات ،موقعیت مخاطرهآمیزی ایجاد شد و به این
ترتیب ،با فرمان حمله ناپلئون نیروهای بخش مرکزی سپاه فرانسه به یک باره از فرصت پیشآمده استفاده کردند و به بخش
hills
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مرکزی سپاه دشمن حمله کردند .همه چیز طبق نقشه ناپلئون پیش رفت .ناپلئون همچون یک تفنگدار کارکشته ،نیروهای
جناح مرکزی خود را به قلب سپاه ائتالف شلیک کرده بود .جناح مرکزی نیروهای ائتالف نابود شد و میان جناح راست و چپ
نیروهای ائتالف شکاف بسیار بزرگی ایجاد شد .پیروزی نزدیک بود .حال نوبت حمله جناح چپ نیروهای فرانسوی رسیده بود تا
آنها از فرصت استفاده کرده و به جناح راست نیروهای ائتالف حمله کنند اما آنها تنها نبودند حال حملهای برقآسا از دو سمت
در جریان بود .جناح چپ ارتش فرانسه از روبهرو و جناح مرکزی آن از سمت چپ به جناح راست نیروهای ائتالف حمله کردند.
همانطور که انتظار میرفت ،مقاومت بیفایده بود .جناح راست نیروهای اتحاد اتریش و روسیه تار و مار شد .در بعد از ظهر روز
نبرد ،دو جناح راست و مرکزی نیروهای اتحاد به طور کامل نابود شده بود.
در این میان ،جناح چپ نیروهای اتحاد تنها نظارهگر این شکست تحقیرآمیز بودند .آنها با این خیال که یک نقطه
استراتژیک را تصرف کردهاند ،در حین نبرد از ارتفاعات پراتزن پایین نیامدند .ناپلئون همین مورد را نیز در پیشبینیهای خود
به حساب آورده بود و یکی از دالیل اصلی پیروزی لشکر فرانسوی بود .نابودی دو جناح دیگر ،این پیام را به جناح چپ نیروهای
ائتالف داد که دیگر امکان پیروزی وجود ندارد .ترس از مرگ حتمی ،نیروهای باقیمانده ائتالف را در بر گرفته بود .ارتش
فرانسه به سمت ارتفاعات حرکت کرد تا آن را محاصره نماید .محاصره ارتفاعات کار نیروهای باقیمانده را تمام میکرد .در
نتیجه ،چارهای جز عقبنشینی فوری وجود نداشت .نیروهای باقیمانده روسی و اتریشی شروع به فرار کردند و پیروزی قطعی
نصیب فرانسویان گردید .به این ترتیب در دوم دسامبر سال  1805میالدی ،ارتش فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت موفق
شد پس از نه ساعت جنگ سخت ،ارتش مشترک روسیه و اتریش را مغلوب نماید.
برای روسها و اتریشی ها ،استرلیز یک فاجعه بزرگ بود .تزار به روسیه فرار کرد و امپراطور اتریش در بیستوششم
دسامبر  1805مجبور به تسلیم در مقابل ناپلئون و امضای پیمان پرسبورگ گردید که موجب خروج اتریش از ائتالف سوم شد.
در نتیجه پیمان صلح پرسبورگ ،سرزمین های اتریش در ایتالیا و آلمان به فرانسه و متحدان آن واگذار شد و عمالً در حدود سه
میلیون نفر از اتباع اتریش ،تابعیت اتریشی خود را از دست دادند .همچنین به موجب این پیمان صلح اتریش مجبور به پرداخت
غرامت چهل هزار فرانک شد و پذیرفت که برای همیشه از لقب امپراطوری مقدس روم صرفنظر نماید .این پیروزی برای ارتش
فرانسه اهمیت ویژهای داشت زیرا نهتنها دو ابرقدرت آن زمان شکست خورده بودند ،بلکه این فتح در سالگرد تاجگذاری ناپلئون
به دست آمده بود که ارزش آن را دو چندان میکرد .در حقیقت می توان اذعان کرد که استرلیز برای ناپلئون بهترین لحظات به
عنوان یک فرمانده نظامی بود و میراث او را به عنوان یکی از برجستهترین فرماندهان نظامی تاریخ جاودانه نمود .شاعر معروف
گوته ،ناپلئون را تا حدی خدایی ستود و بتهوون یکی از سمفونیهای خود را به وی تقدیم کرد .شخصیت قاطع ناپلئون همان
چیزی بود که مردم هراسیده ونکبتزده ی فرانسه در اثر حوادث و اتفاقات حین و پس از انقالب کبیر فرانسه به دنبالش بودند.
ناپلئو ن شور و اشتیاقی داشت که او را به یک قهرمان تاریخی تبدیل کرد و موجب تأیید اصل توانایی انسان در عصر روشنگری
شد ][51] [50] [49] [48] [47] [46

 .4درسهای رهبری از نبرد استرلیز
پژوهش فعلی برای تشریح و تبیین استراتژی رهبری ناپلئون از مدل رهبری علّتگرا بهرهگیری نموده است .در این مدل ،متغیر
سبک رهبری و متغیرهای رفتاری شامل ابعاد رفتارهای وظیفهمحور و رفتارهای جمعمحور به عنوان متغیر مستقل در نظر
گرفته شده است .همچنین دستاوردهای سازمانی شامل ابعاد دستیابی به اهداف ،بهبود خدمت عمومی و بهرهوری به عنوان
متغیر وابسته پژوهش محسوب میشود .متغیر طیف بالقوه مؤلفههای اقتضائی شامل ابعاد تعدیلگر (ویژگیهای شخصیتی
رهبر ،مجموعه مهارتها و تواناییهای آموزشی) ،شایستگی زیردستان و انگیزهبخشی ،به عنوان متغیر تعدیلگر و هم به عنوان
متغیر وابسته نقشآفرینی مینماید ].[52
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 .4-1برنامهریزی عملیاتی و حل مسئله
برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در برنامههای استراتژیک و تاکتیکی ،به منظور پیادهسازی الگوها ،یکی از وظایف اولیهی رهبران
تیمهای سازمانی میباشد ] .[28همچون جنگ ،در سازمانهای دولتی نیز موفقیت اقدامات جسورانه و با ریسک باال ،به
برنامهریزی همهجانبه و منسجم عملیاتها بستگی دارد ] .[54] [53ناپلئون به عنوان یک برنامهریز باریکبین ،لشکر خود را به
دقت زیر نظر داشت و جنگها را از آغاز تا پایان در ذهن خویش تصویرسازی مینمود .ناپلئون در یکی از بیانات خویش خطاب
به یکی از زیردستان ،تصدیق مینماید که برنامه ریزی استراتژیک چگونه موجب پیروزی ارتش فرانسه شده است (( :اگر این
طور به نظر میرسد که من همیشه برای روبهرو شدن با هر چیزی آماده هستم ،به این دلیل است که من بدون اندیشه کردن و
پیشبینی بلند مدت آنچه که ممکن است روی دهد ،تحت هیچ شرایطی ،زیر بار چیزی نمیروم .من غول چراغ جادو ندارم ولی
تفکر به من نشان میدهد که در خفا چگونه بیاندیشم و در شرایط واقعی توقع چه چیزهایی را از سوی دیگران نداشته باشم))
].[55
هدف بلند مدت او – هدف بزرگ استراتژیک او – غلبه بر بریتانیا بود .هر آنچه که او از سال  1803میالدی و پس از
فسخ پیمان آمیان انجام داد ،تا پایان سلطنت وی ،جزئی از هدف استراتژیک وی بود که بر اساس نقشهای دقیق طراحی شده
بود .وقتی تمامی اقدامات او را از نظر می گذرانیم ،همچون تشکیل ارتش بزرگ فرانسه ،تصور و اجرای سیستم اروپایی (با این
فکر که بریتانیا را از مشارکت در داد و ستد قاره اروپا محروم نماید) و حتی تاخت و تاز وی به روسیه در سال  ،1812به عنوان
قسمتی از نقشه بزرگ استراتژیکی حهت به چالش کشیدن تسلط و برتری بریتانیا ،همگی این اقدامات معنادار و به خوبی قابل
درک هستند .نقشه استراتژیک ناپلئون شامل خیل عظیمی از نیروهای نظامی که بعدها به ارتش بزرگ ناپلئون معروف شد و
همچنین ناوگان جنگی فرانسوی متشکل از هزاران کشتی میشد .برنامهریزی در سطح باالیی از دقت انجام پذیرفته بود و به
گونهای موشکافانه محل پیاده شدن سربازان فرانسوی از کشتی و مسیری که باید تا لندن میپیمودند نیز سالها قبل از
عملیات تصمیم گرفته شده بود ].[56
همانطور که قبال اشاره شد ،هنگامی که ناپلئون متوجه گردید که نیروهای متحد اتریش و روسیه در حال پیشروی از
شرق هستند ،به طور طبیعی عملیات حمله به بریتانیا را رها کرد ولی هنوز از برنامهریزی دست نکشید زیرا نهتنها بر اهمیت
برنامهریزی تأکید داشت بلکه بر اهمیت کاربرد مهارتهای حل مسئله به منظور سازگار نمودن نقشههای بزرگ استراتژیک با
توجه به شرایط موجود تأکید داشت .توانایی ناپلئون در چرخش سریع از نقشه خود برای حمله به بریتانیا و در عوض ،مقابله با
نیروهای اتریش و روسیه حاکی از توانایی وی برای سازگار نمودن نقشههای بلند مدت با موانع کوتاه مدت است .یک نقشهی
متفکرانه برای اجرا ،در رأس هر سازمانی جای میگیرد ].[57با این وجود ،در سازمانهای دولتی ،فقدان اطمینان و وسعت
سیستم میتواند به طور بالقوه دستیابی به اهداف بلند مدت را مختل سازد و مسیر تعالی سازمان را کند نماید ].[59] [58
7
جنگ
پژوهشگران رشته مدیریت دولتی به خوبی میدانند که همچون "فقدان نظم در حین جنگ " که جزئی جدانشدنی از
است ،بینظمی در سازمانهای امروزی نیز جزئی از ماهیت سازمانهای مدرن محسوب میشود ] .[60در همین راستا ،سیستم
اطالعات ،ارتباطات الکترونیکی و رسانههای اجتماعی که به طور معمول به عنوان عامل قوت و تقویتکنندهی اثربخشی
سازمانی در نظر گرفته میشوند ] ،[61اغلب موجب ایجاد مشکالت بیشتر و عامل بینظمی شناخته میشوند تا کلید حل
مشکالت ] .[62عالو ه بر این ،محیط سیاسی که به عنوان بستری برای مدیریت دولتی شناخته میشود ] ،[63با همهی
کاربردها و مزایای آن ،تنها به افق های کوتاه مدت برای توسعه و اجرای پروژهها و نقشهها ،حمایت از کارکنان بخش دولتی بر
اساس قانون خدمات کشوری و هزاران استاندارد مبهم برای ر سیدن به موفقیت محدود کرده کرده است و تمایل به بینظمی را
در سازمانهای دولتی به طرز ترسناکی افزایش داده است .بنابراین به منظور حصول اهداف بلند مدت و افزایش نظم ،رویکرد
"برنامهریزی عملیاتی" که ناپلئون نیز از آن بهره میبرد ،یک حوزه گستردهتر و وسیعتر را توصیه مینماید که دربردارنده
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اهداف استراتژیک بلند مدت است .ناپلئون در کنار رویکرد برنامهریزی عملیاتی از رویکرد "حل مسئله" نیز جهت حل مشکالت
کوتاه مدت بهره میبرد .رویکرد حل مسئله بر مشکالت کوتاه مدت تمرکز دارد که به طرز غیرمنتظرهای بروز میکند و در
مسیر دستیابی به اهداف سازمان اتفاق میافتد ] .[65] [64حل مسئله به دنبال هدایت و مقابله با تأثیرات چنین بینظمیها و
اختالالت غیرمنتظرهای است که موجب گرفتاری مضاعف سازمانهای دولتی میگردد ] .[67] [66توانایی ناپلئون در در تنظیم
نقشه خویش به منظور غلبه بر انگلستا ن و تغییر مجدد نقشه خویش به منظور مقابله با خطر فوری نیروهای متحد اتریش و
روسیه در شرق نشانگر آن است که رهبران سازمانهای دولتی باید به نحوی نقشههای استراتژیک خود را توسعه دهند که در
عین همه جانبه و پر تأثیر بودن ،همچنان برای سازگاری با پیشامدهای غیرمترقبه ،غیرقابل پیشبینی و برنامهریزی نشده به
اندازه کافی منعطف باشند.
 .4-2انگیزهبخشی و توانمندسازی كاركنان
انگیزه بخشی به کارکنان سازمان جهت همکاری مبتنی بر اعتماد و دستیابی به اهداف جمعی ،یکی از مهمترین فرآیندهایی
است که به عنوان یکی از فرضهای اساسی در تعریف رهبری ،مورد پذیرش قرار گرفته است ] .[68به همین دلیل رهبران باید
پیروانی را در کنار خود داشته باشند که برای به سرانجام رساندن مأموریتهای محمول شده به آنها از خود گذشتگی نشان
دهند .برای نائلآمدن به یک پایان موفقیتآمیز ،انگیزهبخشی میتواند نقشی کلیدی در حفظ تمرکز و همکاری جمعی اعضای
سازمان داشته باشد .یکی از عوامل کلیدی برای ایجاد انگیزه در بین کارکنان سازمان ،شناسایی عملکرد شایسته است .هرگاه
شرایط بهگونهای ایجاب نماید که مجازات و اصالح رفتارها ی ناپسند در سازمان غیر قابل اجتناب باشد ،در این صورت باید با
فرد گناهکار به صورت منصفانه و توأم با دلسوزی برخورد نمود ].[28
ناپلئون برانگیزانندهای درجه یک و عالی بود .او "فردی مردمی " بود و شخصیتی خونگرم و 9دلنشین داشت و به
همان اندازه که برای انگیزهبخشی به تکتک سربازان تالش مینمود ،به همان اندازه برای انگیزهبخشی به کل سپاه فرانسه سعی
مینمود .او عالقهمند بود به همان اندازه که از چماق استفاده مینماید ،از هویج نیز استفاده نماید؛ زیرا این توازن به هدف او در
راستای جلب نظر حداکثری زیردستان و سربازانش کمک میکرد .در حقیقت به گواه تاریخ ،رابطهای نیرومند میان لشکر بزرگ
فرانسه و امپراطور فرانسه وجود داشت .یکی از نمودهای این ارتباط قوی ،اعطای ترفیع و درجات نظامی باالتر به افرادی بود که
لیاقت و شایستگی خود را در میدان نبرد نشان داده بودند .هنگامی که نبرد استرلیز فرا رسید ،همهی نیروهای فرانسوی به
خوبی میدانستند که با تحمل سختیها ،تالشهای متهورانه و اقدامات بیباکانه میتوانند به درجات باالی نظامی نائل آیند .در
حقیقت شایستگی و لیاقت ،دلیل اصلی تر فیع افراد به وسیله ناپلئون بود و تا پایان سلطنت وی نیز از یک سرباز تازهوارد گرفته
تا یک مارشال کارکشته بر قطعی و عملی بودن آن به خوبی آگاه بودند.
به نظر می رسد که ناپلئون عالقه وافری به حفظ و پشتیبانی از سربازان خود داشت و این امر در طرز رفتار وی با
ال آشکار بود .او به طور معمول نظر سربازان را درباره وضعیت خوراک ،پوشاک ،تجهیزات نظامی و کاالهای مورد
سرابازانش کام ً
نیاز آنها جویا میشد .ناپلئون به خوبی می دانست که اگر سربازان تحت امر وی به خوبی مجهز شده باشند و از نظر غذایی
مشکلی نداشته باشند ،در نتیجه تشویق خواهند شد که بیشتر از گذشته تالش نمایند؛ همچنین او میدانست که توجه به
وضعیت رفاهی و نگرانیهای سربازانش موجب استحکام بیشتر وفاداری سربازان و در نتیجه افزایش محبوبیت وی خواهد بود.
ناپلئون عادت داشت که در میان لشکریان به قدم زدن بپردازد و با آنها مکالمات کوتاهی داشته باشد .او در این
مکالمات درباره غذا و خانواده سربازان میپرسید و همیشه متذکر میشد که سربازان تفنگهای خود را تمیز ،روغنکاری شده و
آماده نگهدارند .وقتی سربازان در میدان نبرد عملکرد خوبی از خود نشان میدادند ،وی به آنها پاداش نقدی اعطا میکرد و
بدون درنگ به کسانی که در مقابل آتش دشمن از خود شجاعت نشان داده بودند ،ترفیع درجه میداد .پس از جنگ استرلیز ،او
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به ه ر سربازی که در میدان نبرد زخمی شده بود ،حقوق سه ماه بیشتر را پرداخت میکرد که شکلی ملموس از ابراز قدردانی
وی بود .عالوه بر این ،او فرزندان کسانی که در میدان نبرد کشته شده بودند را به حضانت میگرفت و زمینه رشد آنها را در
مؤسسات آموزشی سلطنتی فراهم میآورد .به این ترتیب پسران ،تحت آموزش مناسب قرار میگرفتند و دختران بنا بر
استانداردهای آن زمان پس از رسیدن به سن بزرگسالی ازدواج میکردند ] .[47بعالوه ،او پس از پیروزی بزرگ استرلیز به
خاطر عملکرد افسران ردهباالی خود ،مبلغ دو میلیون فرانک را میان آنها تقسیم کرد ].[69
اقدامات ناپلئون قبل و بعد از نبرد گویای رویکرد انگیزهبخشی وی بود که با تئوریهای مدیریت و سازمان منطبق
است ] .[70نحوهی مکالمه ی ناپلئون با سربازانش ،پرسش از آنها درباره خانواده هایشان و درخواست از آنها برای مراقبت از
تفنگهایشان ،نمونههایی هستند از یک رابطه مبتنی بر رویکرد انگیزهبخشی که با نظریات مهم رشته مدیریت در رابطه با
اهمیتدادن مدیران به رتبه و سوابق کارکنان سازمان مطابقت دارد ] .[71افزایش بهرهوری در ارتش بزرگ فرانسه هنگامی که
ناپلئون شخصاً آن را رهبری میکرد ،گواهی است بر صحت مطالعات هاثورن ،همانطور که در سخنان آرتور  ،فرمانده بریتانیایی
4
1
باارزشتر از چهل هزار مرد بود .)).سخن
ناپلئون در میدان نبرد به تنهایی
نظامی و دوک ولینگتون مشهود است(( :جذبه
مشهوری در میان سپاهیان فرانسوی آن زمان وجود داشت که ((عصای رهبری مارشال در کولهپشتی دونپایهترین سرباز جای
2
کسب دستاورد و شناختهشدن ،به 4عنوان
دارد )).و همین سخن تصدیقی است بر نظریه هرزبرگ که فرصت برای ترفیع،
مؤلفههای داخلی انگیزهبخش به همان اندازه مؤلفههای بیرونی همچون پاداشهای مالی دارای اهمیت هستند .در تاریخ مشهور
ترین مارشال های ارتش فرانسه ،از 4
است که آندره ماسنا به عنوان یکی از برجسته 3
طریق ترفیع درجه به مقام مارشال رسید .او
که به عنوان یک سرباز ساده به جنگ رفته بود ،به خاطر جراحت و دستاوردهای فراوان در حین جنگها ،یکی پس از دیگری
درجات نظامی را دریافت کرد تا اینکه در نهایت به مقام مارشال ،باالتریت درجه نظامی که به یک عضو ارتش اختصاص داده
میشود دست یافت .اگرچه تنبیه بدنی در سایر ارتش های کشورهای اروپایی آن زمان امری رایج بود ولی ناپلئون استفاده از آن
4
مفید است که برای
را در ارتش فرانسه ممنوع کرده بود .این امر به طور کامل با نظریهی مکگریگور ( )1960که نه الزم و نه
بکارگیری کارکنان از ارعاب ،تهدید ،ترساندن و قلدری (شکلهای منفی انگیزهبخشی) استفاده نماییم ،مطابقت دارد .سربازان
ناپلئون همیشه بهتر از سربازان نیروهای دشمن بودند و همچون استرلیز ،حتی در مواقعی که برتری عددی با نیروهای دشمن
بود ،برنده میشدند؛ زیرا سطح انگیزهی آنها از سطح انگیزه سربازان دشمن خیلی باالتر بود.
نکته قابل توجه آن است همچون سازمانهای دولتی که از بودجه محدود و مشخصی برخوردار هستند ،ارتش ناپلئون
نیز بودجه معینی داشت و پاداشهای مالی و بیرونی همچون افزایش دستمزدها پایین بود .بنابراین ناپلئون نیز همانند رهبران
کنونی سازمانهای دولتی ،توانایی محدودی برای اعطای پاداشهای مالی انگیزهبخش به کل سربازان داشت؛ در نتیجه به
مشوقهای جایگزینی برای ایجاد انگیزه در کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی نیاز است ] .[72چالش اصلی در این زمینه به
ماهیت سازمانهای دولتی و خصوصی باز میگردد .در سازمانهای خصوصی ضرورت دارد که رویکردهای ابتکاری برای
انگیزهبخشی به کارکنان و زیردستان اتخاذ شود ولی در سازمانهای دولتی به خاطر مقررات تنظیمکنندهی ارتقاء و پاداشها و
همچنین محدودیت در پرداختهای دارای بار مالی ،انگیزهبخشی به کارکنان با محدودیتهای جدی روبهرو است ] .[73با این
که روش چماق و هویج برای انگیزهبخشی به کارکنان سازمانهای دولتی همیشه در دسترس مدیران و رهبران قرار دارد ولی
آنها نیازمند رویکردی همچون رویکرد ناپلئون هستند تا بتوانند به افراد تحت امر خود انگیزه و الهام ببخشند.
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 .4-3تیمسازی
رهبران نمیتوانند در آن واحد همهجا باشند و قادر نیستند که همه ی کارهای الزم برای موفقیت سازمان را به تنهایی انجام
دهند؛ بنابراین آنها نیازمند افرادی هستند که به نیابت از آنها وظایف را به انجام برسانند و مسئولیتها را بر عهده بگیرند ].[74
منظور از تیمسازی این نیست که فقط افراد دارای استعدادهای یکسان و عالیق مشترک را گرد هم آوریم ،با اینکه این امر یکی
از جنبههای مهم تیمسازی است ] .[75تیمهای با عملکرد باال ،ارزشها و حس هویت گروهی را به اشتراک میگذارند .آنها به
قدر کافی آموزش دیده و آماده شدهاند که وظایف و مسئولیتهای محولشده را انجام دهند ] .[76در تیمهای موفق یک
فرهنگ منحصر به فرد وجود دارد که به موفقیت و مشارکت فردی تأکید مینماید و استعدادها و تفاوتهای فردی را به
رسمیت میشناسد و برای آنها ارزش قائل است ] .[28اعضای تیمهای موفق همچنین از پیامهای رمزی استفاده میکنند که
تنها برای خودشان شناخته شده هستند تا به این طریق بتوانند به دلبستگی تیمی کمک نمایند .این امر جهت اطمینان یافتن
از تقویت حس هویت مشترک و تعهد جمعی نسبت به تیم و در نهایت موفقیت سازمان ،مهم است ].[77
تیمی که تحت رهبری ناپلئون جمع گردید تا ارتش بزرگ وی را رهبری کند ،نمادی است از یک تیمسازی موفق در
تاریخ .در مه سال  1804میالدی ،بالفاصله پس از این که ناپلئون به مقام پادشاهی رسید ،مجمع مارشالها را به وجود آورد
که متشکل از مارشالهایی بود در باالترین سطح بهمنظور فرماندهی ارتش فرانسه؛ مارشالهای برجسته و افسانهای همچون
لوئی -نیکوالس داووت ،ژان -دی -دیو سول ،یواخیم مورا ،میشل نی ،ژان باپتیست ژول برنادوت  ،پییر آگریو  ،لوئی-
ژان الن  ،آندره 4ماسنا 1 ،بون5 -آدرین2
جوردان 0 ،
4
9
8
باپتیست
گویالم برونه  ،ژان-
الکساندر برتییر  ،ژان باپتیست بسیرز ،
ناپلئون در5صفحات تاریخ بشری ماندگار 5
ژوزف مورتیر که تا ابد همراه با 5
4
خواهند
ژانوت دی مونسی و آدولف ادوارد کازیمیر
بود .این مردان بزرگ به ناپلئون اعتماد کردند تا لشکر فرانسه را رهبری نماید و با تاختن اسبهای جنگی خود به سمت
نیروهای دشمن ،این اعتماد را اثبات کردند .مارشالهای ناپلئون به راستی تمامی نشانههای یک تیمسازی موفق را با خود
داشتند .مارشالهای وی پیشزمینههای متنوعی داشتند و از جایگاه های متفاوتی در زندگی برخوردار بودند .به عنوان مثال،
برخی از آنها در نظام اجتماعی و سیاسی پیش از انقالب کبیر فرانسه ،دارای تحصیالت باالیی بودند و از خانوادههای سطح
باالیی میآمدند که دارای عناوین ،القاب و اصالت اشرافی بودند در حالی که برخی دیگر به ندرت با سواد بودند و از دودمانی
روستایی برخوردار بودند .با این وجود ،در ارتش ناپلئون ،چنین تفاوتهای اجتماعی مانع از ایجاد تیمی یکپارچه نمیشد و
همگی با هم برای رسیدن به یک هدف مشترک تالش میکردند .در طول دو سالی که ارتش فرانسه در شهر بولونی مستقر بود،
آنها با یکدیگر تمرین کردند تا روشهای جنگی را به کمال برساندند که ناپلئون در پاییز و زمستان  1805میالدی اجازه ابراز
وجود آن بر قاره اروپا را صادر کرد .مارشالهای فرانسوی احساس نفع و ارزش مشترک را توسعه دادند که از نقطه نظر ونوارت
( ،)2012برای پایهگذاری سازمانهای با بهرهوری باال ضروری است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اهمیت تنوع در ترکیب
اعضای تیم به خصوص در جوامع چند فرهنگی و افزایش رضایت شهروندان از سازمانهای بخش دولتی و ارتقا اعتماد آنان به
دولت ،عواملی هستند که به طور مستقیم با تیمسازی در ارتباط هستند ] .[79] [78مارشالهای ناپلئون قادر بودند به تدریج
به سربازان تحت ام ر خویش روحیه همدلی و همبستگی را الق ا کنند و همکاری مبتنی بر اعتماد ،از خود گذشتگی ،اشتیاق و
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احترام نسبت به آوازه تیم را ترویج دهند .روحیه همدلی و همبستگی یکی از مهمترین اجزای سازندهی تیمهای با عملکرد باال
میباشد ].[77
 .4-4مدیریت تعارض
روشی که ناپلئون برای مدیریت تعارض میان فرماندهان خویش برگزید ،شباهتهای بسیاری به مطالعات نوین رهبری در مورد
استفاده از تعارض به جای از بین بردن آن دارد که وفاداری و تعهد اعضای تیم به مسیر و ارزشهای سازمان را با خود به همراه
میآورد ] .[80ناپلئون توانست طبیعت رقابتجو و شخصیت خودمحور فرماندهان نظامی خود را تحت کنترل درآورد تا نیروی
نظامی قدرتمند و پر ابهتی را را به وجود آورد .نمونه ای از این مورد چند روز پیش از شروع نبرد استرلیز اتفاق افتاد ،زمانی که
میان مارشال مورا ،سول و الن در مورد مانورهای تاکتیکی و اینکه ارتش فرانسه باید پیشروی میکرد یا عقبنشینی مینمود،
اختالف نظر به وجود آمد .مارشال الن بر این اعتقاد بود تا زمانی که ناپلئون به میدان نبرد نرسیده است ،آنها باید عقبنشینی
کنند؛ بحث و جدل میان فرماندهان باال گرفت و کار به جایی رسید که هریک ،صداقت و پایبندی دیگری را زیر سئوال برد و
در این حال تنها حضور و مداخله ناپلئون بود که موجب شد این بحث و جدل از بین برود .در پایان ،ناپلئون به مارشال الن که
بیشترین مخالفت با او شده بود گفت که هرچه سریعتر از میدان نبرد استرلیز دور شود .این واقعه نشان میدهد که ریشهکن
کردن تعارض ب ه طور کامل در میان زیردستان با استعداد ،تصوری غیرمعقول است اما با این حال رهبران میتوانند تعارض را به
نحوی مدیریت نمایند که همچنان نتایج مثبتی با خود به همراه داشته باشد ].[81
شرایط سیاسی و زمینه فعالیت سازمانهای دولتی موجب میشود که بروز تعارض امری غیرقابل اجتناب باشد ][82
زیرا رقابت واحدهای گوناگون سازمان بر سر منابع محدود و از سوی دیگر همپوشانی حوزه اختیارات در مورد خطمشیها و
برنامههای دولتی ،روابط کارکنان ،واحدها و تیمهای سازمان با یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهد ] .[83بنابراین حضور پر رنگ
رهبران سازمان به عنوان افرادی زبردست و ماهر در مدیریت تعارض امری ضروری و غیرقابل چشمپوشی است ].[84
 .4-5ویژگیهای شخصیتی و مهارتها
هر نوع ارزیابی در مورد موفقیت ناپلئون در امر رهبری باید با مهارت باالی وی در تمرکز شروع شود .ناپلئون مبارزی
خستگیناپذیر بود .ان رژی و توان وی برای تمرکز بر روی انجام وظیفه غیر قابل باور بود .همتایان معاصر وی از توان تمرکز باال و
ظرفیت خستگیناپذیر وی برای انجام کارها ابراز حیرت و شگفتی مینمودند .توانایی او برای تقسیمبندی پروژهها در ذهن
خویش و استفاده از جزئیات و نکات کوچک به نفع خود ،بدون آشفتگی و سردرگمی ،نشانگر قدرت ذهن و سرسختی بیامان
وی برای رسیدن به اهداف بود .همچون ناپلئون ،برای مدیران سازمانهای دولتی هم نشاط فیزیکی به عنوان یک پیش نیاز با
اهمیت محسوب میشود .رهبران بیحال و بی میل هرگز قادر نخواهند بود به اهداف بزرگ و عالی دستیابند؛ زیرا توانایی همراه
کردن دیگران با خود را ندارند .به طور کلی انرژی مثبت و نشاط فیزیکی با ویژگی شخصیتی برونگرایی رابطه نزدیکی دارد.
رهبران با ویژگی شخصیتی برونگرا نسبت به سایر همنوعان خود اعتماد به نفس و قاطعیت بیشتری را در رفتار خویش نمایان
میسازند ].[86] [85
اعتماد به نفس و قاطعیت دو ویژگی شخصیتی هستند که با موفقیت رهبران بخش دولتی ارتباط مستقیمی دارند
] .[88] [87فرماندهان نظامی معدودی در طول تاریخ وجود دارند که بیشتر از ناپلئون از این دو ویژگی شخصیتی برخوردار
بوده باشند .به نظر می رسد این دو ویژگی نقشی مکمل در طبیعت فرد دارند و تمایل وی به تصاحب داشتههای بیشتر را
افزایش میدهند .اعتماد به نفس رهبران مهم و حتی در برخی مواقع حیاتی است؛ زیرا تصمیماتی که آنها میگیرند باید از نظر
زیردستان و کارکنان دارای اعتبار باشد ] . [89کسب اعتبار در میان زیردستان و سایر کارکنان سازمان زمانی ممکن خواهد بود
که رهبر از خود اعتماد به نفس و قاطعیت نشان دهد .بعالوه ،برای داشتن اعتماد به نفس ،رهبران نیازمند آن هستند که با
استفاده از قابلیتهای خود ،به کارکنان الهام ببخشند .در حقیقت ،شاید اصلیترین جوهره رهبری یک فرد ،توانایی وی در
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برانگیختن اعتماد در دیگران باشد ] .[33] [90این طور به نظر میرسد که اعتماد به نفس ناپلئون یک ویژگی انتشار یابنده
بوده است زیرا فرماندهان و مارشالهای خود را بر میانگیخت تا بر تواناییهای خودشان اعتماد و باور داشته باشند که این حس
به سایر نیروها و حتی رده پایینترین سربازان ارتش فرانسه نیز به خوبی انتقال مییافت .اعتماد به نفس ناپلئون و اعتقاد فراوان
وی به فرماندهان و زیردستان خود ،از جمله عواملی است که سرنوشت نبرد استرلیز را دستخوش تغییر قرار داد .در این مورد
یکی از سربازان ارتش فرانسه عنوان نموده است:
(( جذبه امپراطور  ...تأثیر قدرتمندی بر نیروها میگذاشت .همه اعتمادی بیچون و چرا به وی داشتند؛ همه به تجربه
میدانستند که نقشههای او منجر به پیروزی خواهد گردید و بنابراین  ...روحیهی نیروها مضاعف میگردید )) ].[48
خاطرات و دستنوشته های سربازانی که در ارتش بزرگ فرانسه عضویت داشتند ،حاوی اطالعات مفید فراوانی است.
بررسی این اطالعات گویای آن است که در رویارویی نظامیان فرانسوی با ارتش متحد روسیه و اتریش ،علیرغم فزونی قابل
توجه نیروهای دشمن ،سربازا ن فرانسوی سرشار از حس اعتماد به نفس بودند که منجر به پیروزی نهایی گردید.
به طور کلی ،قاطعیت ویژگی است که به طور طبیعی در امتداد اعتماد به نفس جریان مییابد .رهبرانی که به
تواناییهای خویش باور دارند ،در دوران تصدی خویش بر سازمانها ،قاطعیت را در بحرانها و برهههای زمانی حیاتی به نمایش
میگذارند .قاطعیت همواره در ادبیات مدیریت مورد تأکید بوده است ولی با این وجود ،اگر اِعمال قاطعیت صرفاً با هدف قاطع
نشاندادن رهبر باشد ،امری بیفایده و غیرصادقانه خواهد بود ] .[90آنچه که به عنوان قاطعیت برای رهبران اهمیت دارد،
توانایی کنش و ارائه دستور سریع است به شرطی که بر روی یکپارچگی و کیفیت تصمیمات اثر منفی نداشته باشد ] .[28در
استرلیز ،اعتماد به نفس و قاطعیت ناپلئون به نفع او عمل کرده و موجب تسلط ناپلئون بر شک و تردید فیلد مارشالهای وی
گردید که همچنان خواهان حفظ برتری و تملک بر ارتفاعات پراتزن بودند .اعتماد به نفس و قاطعیت پادشاه دلیلی بود تا مردان
نظامی ،علیرغم برتری عددی نیروهای دشمن ،پیادهروی طاقتفرسا و تحمل شرایط جوی نامساعد ،مشتاقانه به او باور داشته
باشند که ثمرهی چنین باوری ،پیروزی و فائقآمدن بر دشمنان بود .به این ترتیب و بنا بر گواه تاریخ ،اعتماد به نفس و قاطعیت
رهبران میتواند مشخصکننده پیروزی یا شکست سازمانها در دستیابی به اهداف باشد.
با اینکه یک رهبر باید تمامی ویژگی های شخصیتی مورد نیاز برای کسب موفقیت را در اختیار داشته باشد اما در
صورت فقدان مهارتهای تکنیکی و مفهومی ،تمرکز صرف بر ویژگیهای شخصیتی نمیتواند موجب موفقیت گردد .با در نظر
گرفتن اینکه ویژگی های شخصیتی نقطه قوت ویژه و غریزی (غیر اکتسابی) برای رهبران به شمار میآید ولی مهارتهایی که
در گذشت زمان و با فداکاری و تالش مستمر به دست میآیند نیز مزیت ارزشمندی را برای رهبران فراهم میآورد ].[92] [91
در حقیقت ،مهارتهایی که رهبران به مرور زمان کسب میکنند ،میتواند به آنها در کسب مقام باالتر کمک نماید ].[41
همچون ناپلئون ،داشتن مهارتهای تکنیکی در کار ،برای سرپرستان و مدیران سطوح پایه و میانی امری ضروری است .مثالً در
مورد ناپلئون قبل از این که او بلندپروازی داشتن مسئولیتهای رهبری باالتری را داشته باشد ،به عنوان یک ستوان دوم و
سپس سروان توپخانه که وظیفه هدایت و سرپرستی آتشبار توپهای جنگی را عهدهدار بود ،بر جزئیات حرفه خود تسلط کامل
داشت .کسب موفقیت در توپخانه نیروی زمینی نیازمند دقت ریاضیاتی ،آشنایی با ویژگیهای جغرافیای زمین و نقشهخوانی
است .عده ی بسیار اندکی اطالع دارند که ناپلئون قبل از رسیدن به پادشاهی ،سالها وقت برای صیقلدادن مهارتهای خویش
صرف کرده است تا تبدیل به یک متخصص در زمینههای ریاضی ،تاریخ ،فلسفه و جغرافیا گردد ] .[93او از زمانی که برای
اولین بار به عنوان یک افسر جوان ،گروهانی از توپچیهای توپخانه را در تولون رهبری کرد ،به مدت هفت سال کارآموزی
رسمی و یادگیری در زمینههای علوم نظامی و هنر جنگ را سپری کرد ] .[94پس از دریافت حکم انتصاب به عنوان ستوان
دوم توپخانه ،او تالش کرد که دانش خود در خصوص علوم نظامی و استراتژی را توسعه دهد که این کار خطیر را با برنامهریزی
و تدوین یک سیر مطالعاتی خودآموز و مطالعه طیف وسیعی از موضوعات در آپارتمان شخصی خویش ،بعد از پایان هر روز
کاری ،به انجام رساند .او هر روز در حال مطالعه و یادگیری در آپارتمان شخصی خویش بود در حالی که همقطاران و همکاران
وی پس از اتمام وقت کاری ،زمان خود را در قمار ،عیاشی و میگساری هدر میدادند.
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زمانی که ناپلئون در سال  1805میالدی وارد نبرد استرلیز شد ،یک فرمانده نظامی کارکشته و تمام عیار بود .او در
بیست سال گذشته ،برای این لحظه تالش کرده بود و ساعات بیشماری را صرف مطالعه شخصی کرده بود .او ساعتها در مورد
6
مقدونی اندیشیده بود و فرماندهان  5نظامی بزرگ پیش از خود را به خوبی
نبردهای ژولیوس سزار و جنگ های اسکند
میشناخت .ناپلئون در پنجاه نبرد نظامی جنگیده بود و همیشه برای هر نبرد پیشرو ،کامالً آماده میشد ] .[46ناپلئون در
مدیریت نیروها و مردان جنگی کامالً ماهر بود و به خوبی اقدامات الزم برای برپایی و استقرار نیروهای جنگی را میدانست .او
فقط به مهارتهای تکنیکی در حوزه توپخانه نیروی زمینی آشنا نبود بلکه دانشی کامل در مورد سوارهنظام و پیادهنظام داشت
که قادر بود به بهبود عملکرد واحدهای نظامی یاری دهد .سیستمها و آرایشهای نظامی ناپلئون همچنان به عنوان میراثی
ماندگار و جاودان برای علوم نظامی محسوب میشود .نیروهای نظامی معاصر هنوز هم از آرایش نظامی ناپلئون در عملیاتها
استفاده مینمایند .به این ترتیب ،مشخص میشود که چیرگی ناپلئون بر مهارتهای تکنیکی تا چه حد در حرفهی وی تأثیر
گذاشته است و ارتش آن زمان فرانسه را به یکی از سرآمدترین ارتشهای تاریخ جهان تبدیل نموده است.
تعهد ناپلئون به رقابت و مهارت حرفهای جهت الهامبخشی به فرماندهان ،امروزه در سازمانهای دولتی امری آشکار
است .تسلط بر مهارتهای تکنیکی ،عملیاتی و بینفردی ،مؤلفههایی ضروری در جهت دستیابی به اهداف مدیریتی محسوب
میشوند .در راستای کسب اثربخشی ،رهبران سازمانهای دولتی نیازمند دارا بودن مهارتهای تکنیکی و حرفهای در حوزه
کاری خویش هستند .آنچه که اهمیت دارد ،این است که رهبران قبل از داشتن آگاهی در چند زمینه ،باید در یک زمینه خاص
تخصص داشته باشند ] .[95عالوه بر این ،افرادی که اشتیاق دستیابی به مسئولیتهای رهبری را دارند ،باید خود را به یک
برنامه مستمر توسعه فردی مقید نمایند .این برنامه خواه از طریق تحصیل در محیطهای دانشگاهی یا شرکت در کنفرانسهای
علمی و یا شامل مطالعه طیف گستردهای از کتابهای تخصصی به صورت خودخوان باشد ،در هر صورت داشتن چنین برنامهای
امری حیاتی است؛ زیرا موجب تقویت تمایل به توسعه فردی مستمر میگردد و مهارتهای تکنیکی ،مفهومی ،تحلیلی و حرفه
را بهبود میبخشد].[97] [96
 .6-4توانایی زیردستان
در بازه زمانی  1803تا  1805میالدی ،هنگامی که ارتش بزرگ فرانسه شکل گرفت ،سربازان در شهر بولونی تحت آموزشهای
سخت و شدید در حوزههایی همچون تیراندازی ،مانورهای مشترک و عملیاتهای خاکی -آبی قرار گرفتند ] .[46دو روز در
هفته ،گردانهای ارتش بزرگ به صورت مجزا تمرین میکردند و سه روز در هفته را به صورت مشترک با هم تمرین میکردند و
یک روز در هفته هم تمامی نیروها به صورت متحد و یکپارچه به صورت یک ارتش واحد در ابعاد وسیع ،به تمرین نظامی
میپرداختند و همه اینها زیر نظر ناپلئون صورت میپذیرفت .او به طور پیوسته از گردانهای خود بازدید و به آنها سرکشی
میکرد و در مواقع نیاز ،نکاتی را به آنها گوشزد میکرد .این بازدیدهای دقیق و دلهرهآور با این هدف طراحی شده بودند تا از
آمادگی نیروهای نظامی در بسیاری از موارد اطمینان حاصل گردد .این بازدیدها و سرکشیها ،استرس مضاعفی را به نیروها و
فرماندهان وارد میآورد .استرسی که در این بازدیدها وجود داشت ،در میدان نبرد وجود نداشت و به همین دلیل سربازان
فرانسوی در میدانهای نبرد ،به مراتب سطح پایینتری از استرس را نسبت به همنوعان خود در سپاه دشمن تجربه میکردند.
هنگامی که در اوایل قرن نوزدهم ناپلئون و ارتش فرانسه اعالم موجودیت نمود ،در مقایسه با سایر ارتشهای اروپایی ،ارتش
فرانسه به مراتب بهتر بود و عمالً در طول یک دهه و تا سال  ،1806به قویترین ارتش اروپا تبدیل شد و توانست دشمنان را
یکی پس از دیگری شکست دهد تا ناپلئون را به پادشاه قسمت اعظمی از اروپا نائل آورد.
توانایی سربازان ناپلئون به سپاه دشمنی که در مقابل آنها قرار میگرفت بستگی داشت؛ این امر حاکی از اهمیت
تمرین در تحقق اثربخشی و بهرهوری سازمانی است .سازمانهایی که دارای بهرهوری باال هستند ،یکشبه و به طور ناگهانی به
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وجود نیامدهاند بلکه طی برنامههای تمرینی مستمر و دورهای به چنین جایگاهی دست یافتهاند .وظیفهی ارتقای بهرهوری در
سازمانهای دولتی بر عهدهی رهب ران است تا اطمینان حاصل نمایند که پرسنل سازمان ،تمرینات متناوبی را داشته باشند.
بسته به نوع تمرین ،تمرینات میتوانند به صورت ساالنه ،ششماهه و یا ماهانه انجام یابند .نکتهی کلیدی که رهبران بخش
دولتی باید به آن توجه نمایند این است که تمرین ،نقشی مهم در توانایی جمعی کارکنان و افزایش ظرفیت بهرهوری سازمان
ایجاد میکند ].[100] [99] [98

نتیجهگیری
هدف این پژوهش فراهمآوردن مسیری جدید و جذاب به منظور نمایش نظریهها و مفاهیم رهبری در بخش دولتی میباشد .با
توجه به درسهایی که میتوان از رهبری افرادی برجسته در طول تاریخ ،همچون ناپلئون گرفت و استفاده از آنها به منظور
تفسیر اصول و مفاهیم رهبری در سازمانهای دولتی ،ما میتوانیم از موفقیتها ،شکستها و لشکرکشیهای فرماندهان نظامی
شکست ژنرال رابرت ئی .لی در نبرد5
7
بزرگ تاریخ ،بیاموزیم .اشتباه احمقانه ژنرال داگالس مکآرتور در جنگ دو کره و یا
5
9
تجربیات ارزندهای را به همراه داشته باشد .هنگامی که به
سازمانهای دولتی درسها و
گیتزبرگ میتواند برای رهبران
مطالعه تاریخ رهبری میپردازیم ،نمی توانیم به راحتی از کنار نام ناپلئون بگذریم .سبک رهبری ناپلئون توانست در فضای آن
روزهای قرن نوزدهم نظریه رهبری ابرمرد که از زمان پیدایش تمدن 0،طرفداران زیادی داشت و بر 6کاریزما و ویژگیهای
شخصیتی تأکید مینمود را به چالش بکشد ] .[32ناپلئون در دوران پادشاهی خود اهمیت پذیرش مسئولیت برای رهبران و
پرورش فرماندهانی توانا برای جانشین یکدیگر بودن را به همگان گوشزد کرد  .ناپلئون خطر اصلی را در تکیه صرف بر کاریزما
میدانست .بنابراین رهبرانی همچون الکساندر اول که بدون آمادگی و در اثر مرگ ،بازنشستگی و یا خروج خود سازمان را با
خطر افت ناگهانی و اضمحالل مواجه مینمایند همواره مورد نکوهش واقع میشوند زیرا در بهسازی و پرورش تواناییهای بلند
مدت سازمان برای پایداری هنگام جدایی آنها شکست خوردهاند.
مؤسسات آموزشی مختلفی در دنیای مدیریت وجود دارند که از اصول و مفاهیم نظامی برای آموزش و بهبود اثربخشی
و بهرهوری استفاده مینمایند ،به خصوص هنگامی که مربوط به نظریههای سازمان ،برنامهریزی استراتژیک و رفتار سازمانی
باشد ] .[62] [28اهمیت استفاده از تجارب فرماندهان تاریخ همچون ناپلئون ،به سبک و روش رهبران سازمانی بستگی دارد.
البته پُر واضح است که هدف از مطالعه رهبران نظامی تاریخ ،ستایش جنگ ،خشونت و خونریزی نیست بلکه فهمیدن این نکته
است که مباحث نظامی میتوانند ناگفتههای آموزنده و مفیدی را با خود به همراه داشته باشند .رهبران بخش دولتی و
پژوهشگران قبول دارند که در دنیای مدرن کنونی سازمانهای دولتی با عدماطمینان فراوانی روبهرو هستند و بنابراین میتواند
از علوم و اصول نظامی بهرهبرداری نماید؛ زیرا بسیاری از این اصول و آموزهها برای مواجه با شرایط عدم اطمینان خلق شدهاند.
البته مؤلفههای دیگری نیز وجود دارند که با عنایت به هدف این پژوهش مورد توجه قرار نگرفتهاند؛ مواردی همچون
محدودیتها و قابلیتهای جنگافزار هر دو طرف و یا نقش انگلستان به عنوان بازیگری مهم اما به دور از میدان نبرد استرلیز،
از جمله مواردی هستند که توجه ما را به نقش مؤلفههای اقتضائی جلب مینمایند؛ زیرا در مدل رهبری علتگرا ،مؤلفههای
خارج از کنترل رهبر به اندازه سایر مؤلفههای اقتضائی دارای اهمیت هستند .امید است پژوهش فعلی به عنوان تالشی هرچند
کوچک ،راهنمایی برای مدیران و عالقهمندان به مباحث رهبری بوده باشد.
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