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 ابوالفضلي آقا جناب محترم ناشر خدمت سپاس تینها میتقد ضمن
ي برا را رینظ یب کتاب نیا و نموده اعتماد جانب نیا به که انیطاهر

  .دادند قرار من دسترس در ترجمه

  

  به کنم یم میتقد را کتاب نیا ترجمه

  جانم از زتریعز و فداکار مهربان، نیوالد

  و

  دلسوزم خواهران

 



  گفتار پیش

  
هـاي     مهـارت  هـاي    آموزشـگاه  ی از اولین بـار آالن اسـتین جـر را در یکـ           

در حقیقـت آن اردوگـاه از   . بازیکنان بـسکتبال دبیرسـتان مالقـات کـردم     
آمـد،   دوگـاه بـه حـساب مـی     در کشور بهترین ار   بسیاري   يها  ظ جنبه الح

اي و برخـی از  .بـی .اردوگاه شـامل افـراد محبـوب و منتخـب ان     بازیکنان  
آالن بــه عنــوان یــک متخــصص .  بودنـد هــا افــراد در بــازيهورترین مـش 

 و خیلـی زود متوجـه   هاي ورزشکاران به من معرفی شد،      رتآموزش مها 
  .کردم  فکر می بسیار بهتر از آن چیزي بود کهشدم او

آالن هرگز درست در همـان      ،   آموزشگاه مهارت   این همان آغاز فعالیت  از  
 همیشه بسیار زودتر از آغاز       بلکه شد  ها حاضر نمی    روع آموزش لحظه ش 
کرد مگر آنکـه      او در جلسات صحبت نمی    . ها در محل حاضر بود      آموزش

 بـا دقـت بـه مطالـب گـوش           .ار مهمی براي گفتن داشـته باشـد       مطلب بسی 
 همیــشه در .نمــود بــرداري مــی  خاصــی یادداشـت کــرد و بــا مهــارت مـی 

ــه  ــیچ وظیف ــود، و ه ــی  دســترس ب ــاه کوچــک و ب ــت  اي را در اردوگ اهمی
تـوان اسـتفاده      رهبر خادم، عبارتی است کـه در مـورد او مـی           . شمرد  نمی
او یـک   . بـود تـر از اینهـا        به عقیده مـن، بـا ایـن حـال، آالن بـاارزش            . کرد
داد و بـه دیگـران نیـز کمـک             وظایفش را انجـام مـی      گروهی عالی بود،    هم
  .کرد تا وظایفشان را انجام بدهند می

 او بـراي رشـد و       .از شخـصیت آالن اسـت     از نظر من این یک جنبه مهـم         
 امـا تمایـل     کسب موفقیت فردي با انگیزه، بسیار مشتاق و بلندپرواز بود؛         
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قبل از  آالن بسیار مصمم بود تا      . چندانی به تمرکز بر کار گروهی نداشت      
 به دنبـال  تواند انجام دهد و آنکه از او درخواست شود کارهایی را که می        

. رد وظایف انجام شده توسط دیگـران بـود        هر روشی براي افزایش عملک    
اگر یک بازیکن زودتر در سالن ژیمناستیک حاضر بود، آالن کمی قبل از             

اگر برخی از افراد به کمک نیـاز داشـتند، آالن           . او در آنجا حضور داشت    
اگـر بـروي زمـین    . کـرد  ها کمک می آنجا حضور داشت و مشتاقانه به آن   

اگر کـف سـالن بـازي از    . داشت را برمیها  شد، آالن آن   آشغال ریخته می  
  .داد روز قبل تی کشیده نشده بود آالن این کار را انجام می

داد تا کـسی را تحـت تـأثیر قـرار دهـد او ایـن                  او این اعمال را انجام نمی     
. اما او تحت تـأثیر قـرار داد       . داد زیرا به آن نیاز داشت       اعمال را انجام می   

جنـرال مـارتین دمپـسی، بـاالترین        . اداو هر کسی را تحـت تـأثیر قـرار د          
مرتبـه گفـت رهبـري یـک          مشاور رئیس ستاد ارتـش ایالـت متحـده، یـک          

حتی اگر شما فکر کنید که شـما آن را          . مسافرت است و یک مقصد نیست     
 الزم نیست در مورد رهبري دهید و هیچ چیز دیگري   به درستی انجام می   

، شـما بـه طـور قطـع         دهایش بیان نمو    در ادامه صحبت  اموزید، دمپسی   بی
به عقیده من آالن تجسمی از سـه اصـل          . اید  یک اشتباه جدي مرتکب شده    

. شخصیت، رقابت، و فروتنی   : کلیدي رهبري از دیدگاه جنرال تمپسی بود      
آالن یک مرد با شخصیت عالی، یـک مـرد داراي روحیـه مـستحکم و بـا                  

او یـک   . شـد   ثبات که با هیچ طوفانی هر چند قوي باشد دچار تزلزل نمـی            
هاي بازي    با تغییرات در فناوري و روش     اش هست و      متخصص در رشته  

آالن آنقدر فـروتن اسـت کـه      . دهد  به مطالعه و یادگیري ادامه می     همچنان  
  .دهد و از هر شخصی چیزي بیاموزد  به سخنان هر شخصی گوش 
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و این شهرت   ا. به رشد چشمگیري دست پیدا کرده است      آالن در رشته خود     
 رهبري آموزش   .در کنار بهترین بازیکنان حفظ  کرده است       ر خود را    و اعتبا 
به بازدهی عملکرد او داراي ثبات عالی است و         ها را به عهده دارد زیرا         بازي

آالن بـراي انجـام هـر    . بخشد  طور دائم عملکرد خود و تیم خود را بهبود می         
یـست  ش ن عملی انرژي مثبت دارد، انرژي مثبت او حاصل تـشویق هـواداران           

 براي انجـام کارهـاي سـخت بـه شـکل عـالی منـشأ                بلکه از انگیزه درونیش   
دهـد و دیگـران بـا تمایـل بـه او              آالن کارهاي سخت را انجـام مـی       . گیرد  می
  .ستهااي آشکار و مصمم براي انجام آن کار پیوندند زیرا او نمونه می

 اردوگـاه  چند سال قبل، من یک: شود اي از این کارها در اینجا بیان می       نمونه
 براي بازیکنان دبیرسـتان افتتـاح       ،بسکتبال را در کارلوت، کارولیناي شمالی     

این بازیکنـان آرزو داشـتند عملکـرد خـود را بهبـود بخـشند و تحـت            . کردم
بـا ایمـان    مـن   . هاي خود را رشد دهنـد       آموزش قرار گیرند تا بتوانند مهارت     

 کـار در ایـن    بـه ایـن دالیـل   هاي بعد سال این اردوگاه را افتتاح کردم و    قلبی
بـراي اداي دیـن و کمـک بـه دیگـران بـه روشـی کـه         : را ادامه دادماردوگاه  

هنگـامی کـه اردوگـاه      . بسیاري افراد در طول این مسیر مـرا یـاري نمودنـد           
در آن هنگـام    تجربه بودم     سرمایه بسیار کمی داشتم و بسیار بی      افتتاح شد،   

 داد که براي کار به اردوگـاه         مثبت خبالفاصله او پاس  .  آالن کمک خواستم   از
تـر از سـطح       گویم که سطح اردوگـاه بـسیار پـایین          صادقانه می . خواهد آمد 

 که بازیکنی در زمین      او از ابتداي جلسات آموزش تا آخرین لحظه       . آالن بود 
 او اولین شخصی بـود کـه وارد زمـین بـازي        واقعاً. بود آنجا حضور داشت   

  .کرد آنجا را ترك میشد و آخرین شخصی بود که  می
اي بـسیار بـا        او نمونـه   داد کـه     آالن به این موضوع اهمیتـی نمـی        با این حال  

  الگـوي و. ارزش، آشکار و مصمم براي این بازیکنان جوان دبیرستان اسـت  
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اي بـراي   آالن یک تخصص حرفه. همتا است براي رهبري جوانان بی   نقش او 
توانند با هـم      در سراسر کشور می   ها تعیین نمود اینکه چند اردوگاه         اردوگاه

ها   مسابقه دهند اما ویژگی منحصر به فرد این است که هیچ کدام از اردوگاه             
  . این مسئله بسیار مهم است. توانند به همدیگر ملحق شوند نمی

گـذاري کـردیم و مـن ایمـان           هاي تیمی را پایـه      من و آالن هردویمان ورزش    
هــا و اصــولی کــه در  زش درسایــم کــه ار دارم کــه هردویمــان درك کــرده

هـاي    ها، تجارت و رشته     تواند در آموزشگاه    ایم می   هاي تیمی آموخته    ورزش
بـه دالیـل بـسیار زیـادي        . شمار دیگري استفاده و بـه کـار گرفتـه شـود             بی

شود در نظر مـردم جلـوه         هاي تیمی می    اصولی که باعث موفقیت در ورزش     
رساند، درسی است کـه در   میها را به یک سطح متفاوت         بیشتري دارد و آن   

  .ها باشد اي از دیگر کوشش تواند نتیجه ظاهر نمی
مـا یـک گـروه از بازیکنـان     . در بسکتبال، تیم مـن همیـشه یـک حریـف دارد           

مستعد، ورزشکار و متحد داریم که بـه شـکل فعـال و پویـا در حـال تـالش                 
ها دسـت پیـدا     هستند تا ما را از انجام اعمالی بازدارند که تمایل داریم به آن            

در مدرسه و تجارت، ممکن است رقیـب داشـته باشـم امـا هرگـز یـک                 . کنیم
  .حریف نداشتم

ام به عنوان یک وکیل یا گوینده رادیو و تلویزیون            هرگز حتی یکبار در حرفه    
کسی به شکل فعال تالش نکرده است تا مرا از انجام اعمالی بازدارد که                هیچ

توانـد مـرا      تنهـا یـک نفـر اسـت کـه مـی           . متمایل داشتم به آنها دست پیدا کن      
کنـد تـا شـما از         این کتاب به شـما کمـک مـی        . متوقف کند و آن خودم هستم     

موانع مسیر خود رها و آزاد شوید تـا بـدون تـرس از شکـست بتوانیـد بـه                    
دهد زیرا شـما      این کتاب به شما انگیزه نمی     . خواهید دست پیدا کنید     آنچه می 

  .ن کتاب الهام بخش شما خواهد بودای. به انگیزه نیازي ندارید
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من بیست و شش سـال اخیـر را بـا دو حرفـه وکالـت و گوینـدگی رادیـو و                   
 یـک روز هـم کـار    تـوانم بگـویم کـه     با اطمینان مـی    من. ام  تلویزیون گذرانده 

هایی استفاده کـنم کـه از مربـی خـود یـا       نکردم بدون اینکه آگاهانه از درس    
 مطالعـه نمـوده     هایی که در رشته خود      ابهمکار خود آموخته باشم یا از کت      

 را بـراي شـما فـراهم خواهـد          یهـا و اصـول مـوفقیت         درس این کتـاب  . باشم
هـا و موانـع ورزش و تجـارت را بـراي شـما                تواند محدودیت   ساخت که می  
  .برطرف سازد

هـا    او از بهتـرین   . من بسیار خرسـندم کـه آالن ایـن کتـاب را نوشـته اسـت               
و مـن از عمـق وجـود    . هاسـت  و یکـی از بهتـرین  آموخته اسـت و بنـابراین ا    

  .خویش خوشبخت هستم که او دوست من است
 1ان.پی.اس. جی بیالس اي-

                                                           

-1  Jay Bilas ESPNبــه انگلیــسی (ان .پــی.اس.، ايESPN ( کوتــاه شــده نــام انگلیــسی
 Entertainment and Sports Programming : به انگلیسی(هاي تفریحی و ورزشی  برنامه

Network(    این شبکه کـه متعلـق بـه شـرکت     .  است که یک شبکه تلویزیونی آمریکایی است
هاي ورزشـی پخـش        ساعت برنامه  24 ایجاد شده است و      1979والت دیزنی است، در سال      

  . کند  کشور جهان برنامه پخش می200این تلویزیون آمریکایی براي . کند می
  



  مقدمه

  
، بسکتبال ایالت متحده از من دعوت کرد تا بـراي کـار بـه               2013در سال   

هـاي     در کنار برخی از بهترین مربـی        و یک اردوگاه در الس وگاس بروم     
هــاي عظیمــی ماننــد جــان  هــاي سراســر جهــان غــول ورزشــی دانــشگاه

کالیپاري از دانشگاه کنتوکی، بیلی دونـووا از دانـشگاه فلوریـدا و مـارك              
کـار غالـب   . ز دانشگاه گونزاگا به شدت به تالش و کوشش بپـردازم     فیو ا 

روز اول تمرین شوت و تمـرین گروهـی بـود قبـل از اینکـه یـک انتخـاب                
هـا توسـط  بیـل رافتـري در شـبکه تلویزیـونی و                 رسمی براي تعیین تیم   

ان انجـام   .پی.اس.کارلزیمو در اي  . جی. رادیویی ایالت متحده و توسط پی     
هـاي   کـردم مـن سـتاره    ور که بـه زمـین بـازي دقـت مـی        اما همانط . شود

یکنـان  خیـر، باز  . اي را مـشاهده نکـردم     .بـی .دانشگاه یا امیدهاي آینده ان    
، میل و رضایت به کـار   معین  زیاد و   درآمد همگی افرادي با سن متوسط،    

بـسکتبال  . بسیار شدید و عشقی پایـدار و فناناپـذیر بـه بـسکتبال بودنـد              
یک صنعت در حـال     یعنی  اردوگاه تخیلی ورزش،    ایالت متحده به تجارت     

 ندکرد   بسیار موفقی که حقوق ماهیانه دریافت می       افراد. توسعه تبدیل شد  
ها در زمین بـازي، بـه سـمت حلقـه             تا به هر شکلی که ممکن است ساعت       

د و فریادهاي تشویق هوادارانشان را از خـارج زمـین           نبسکتبال شوت کن  
  .ها بود این آرزوي آن. بشنوند

نظیـر   من در این اردوگاه براي چند سال کار کردم، و آن یـک تجربـه بـی           
کنندگان ممکن است هواپیماي خصوصی بگیرند تـا بـه            شرکت. برایم بود 
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الس وگاس برسند و راننده خصوصی بگیرنـد تـا بـه محـل تمرینـات در              
 بـین   ي واقـع  کنندگان افـراد     در سطح جهان شرکت    بنتلی برسند، اما تقریباً   

ها به شکل غیر باور به شـدت بـراي رسـیدن بـه هـدف خـود                    آن. هستند
جذابیت فوق میلیونر بـودن و      . کنند و افراد بسیار موفقی هستند       تالش می 

 درصد ثروتمند بودن در مقابل دویدن و نفس نفـس زدن            100مدیرعامل  
در زمین بسکتبال با سربند، شـلوار ورزشـی و پرتـاب نمـودن تـوپ بـه            

شود کـه سـایر       اما این باعث نمی   . ار ناچیز است  سمت حلقه بسکتبال بسی   
در حقیقـت بـسکتبال ارزش      .  نه اصال  -اهمیت باشند   موارد در نظر من بی    

ها بـه طـور       من عاشق این هستم که چقدر آن      . برد  مسائل دیگر را باال می    
سـازند، چگونـه    ها خود را آماده مـی      کنند، با چه شدتی آن      جدي بازي می  

روند و با جوش و خروش حرکات چرخشی و          میها خیلی زود بیرون       آن
زنند بعد    ها به طور ناگهانی فریاد می       دهند، چگونه آن    کششی را انجام می   

  .کند ها را منع می دمد و آن از اینکه داور در سوت خود می
کننـد،    ها بـا یکـدیگر مالقـات مـی          هاي استراحت روزانه خود، آن      در زمان 

پـس  . کننـد  هایشان را اداره مـی   تجارتدهند، و معامالت خود را انجام می  
ها دوباره در زمین بازي   کنند، آن   از آن هنگامی که بازي خود را آغاز می        

گیرنـد و بـا هوشـیاري         قـرار مـی     یابند و بین حریـف و سـبد           حضور می 
ایـن  . ها قدرت رقابت بـسیار بـاالیی دارنـد          آن. رانند  حریف را به عقب می    

ها به جایگاه کنونی خود در         چگونه آن  دهد  چیزي است که نشان می      همان
ها بتوانند    و اینکه رقابت عاملی نیست که باعث شود آن        . اند  زندگی رسیده 

هاسـت، بخـشی       این ویژگی طبیعی آن    -تالش کنند یا از حرکت بازایستند     
هــاي  مهــارت. چــه کــسی هــستنددهــد  نــشان مــیکــه ســت ها از ذات آن
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به زمین بـازي منتقـل شـود،        ورزشکاران ممکن نیست از سالن کنفرانس       
 به صورت عملـی  بلکه روش، اصول مقدماتی و شیوه عمل را باید مطمئناً        

  .آموخت
ورزش یک تعدیل کننده عالی است و ورزشکاران بـه خـوبی از ایـن امـر                 

هر کسی ممکـن اسـت در طـول روز بـه نوبـه خـود ورزش                 . آگاه هستند 
یدنی در تکاپو هستند، ها با عجله براي یافتن بهترین نوش  خدمت   پیش -کند

 امـا آنهـا   -خدمتکاران با عجله و شتاب در جستجوي وسایل نقلیه هستند   
از صمیم قلبشان به دنبال کـسانی هـستند کـه بـا یـک پرتـاب یـا ضـربه                
ضعیف، توپ را در جلـوي چـشم تماشـاگران بـه سـبد بـسکتبال پرتـاب         

هـا    آن.خواهنـد امتیـاز پرتـاب تـوپ را بـه دسـت آورنـد           ها می   آن. نمایند
و هـیچ   . دانند که شما با استقامت مداوم در مشکالت قوي خواهید شد            می

توانـد   چیزي مانند یک مسابقه بـسکتبال در مقابـل رقیبـان نیرومنـد نمـی             
  .نشان دهد که شما چقدر قوي هستید

واسو کولکارین مدیر عامل شـرکت تحلیلـی ورزش بـا نـام کروسـاور و         
استفاده نمود کـه باعـث شـد تمـام          کورتساید وي سی، از قالب بسکتبال       

او بــا اشــتیاقی بــاور نکردنــی در مــورد . هــایش دگرگــون شــود تجــارت
کرد و با شور و شوق فراوانـی آمـاده بـازي شـد و                 بسکتبال صحبت می  

 زمین بازي براي شما تفسیر واقعـی از ورزش را بـه             ". لباس بر تن کرد   
ان بسیار طـوالنی     زم ". ، او در یک مصاحبه به من گفت       "آورد  ارمغان می 

که شما در یک زمین بازي احتیاج دارید همان چیزي است کـه شـما را از     
کنم تا افراد بسیار زیـادي کـه بـا            من تالش می  . کند  زمین بازي خارج می   

  ".کنم را به یک زمین بازي بیاورم ها تجارت می آن
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آن اشـتیاق برانگیـز و خـسته        . بازي بسکتبال یک تجربـه مـشترك اسـت        
آوریـد و از        هاي زیادي را بدسـت مـی        ست، و شما تجربه پیروزي    کننده ا 

کنید تـا شکـست    سبد بسکتبال تیم خودتان در مقابل تیم دیگر مراقبت می   
کنم که بـسکتبال یـک مـسیر عـالی بـراي              من گمان می  "او گفت،   . نخورید

هـاي     واسو در مورد یکی از جنبه      ".ایجاد ارتباط و دوستی با مردم است      
مطابق بـا گـزارش الري بـرد در مـورد           . کند  تبال صحبت می  نظیر بسک   بی

فهرست افراد مشهور سالن، او هر چیزي را کـه در مـورد هـر شخـصی                 
ــسکتبال      ــین ب ــخص در زم ــار آن ش ــونگی رفت ــد از چگ ــت بدان الزم اس

  1.فهمد می
آن منطبق بـا    . ارتباط بین ورزش و جهان تجارت یک ارتباط طبیعی است         

هـاي عـالی ورزش بـه عنـوان رهبـر و              مربـی  این مسئله نیست که وظیفه    
 و جـی    2جـان کالیپـاري از کنتـوکی      . متخصصین انگیزش دو برابر اسـت     

هــاي تجــارت را نوشــتند، مربــی دوك، مایــک  کتــاب3رایــت از ویالنــووا 
کرزیزوسکی، در اوقات فراغت خود به عنوان یک سخنران انگیزشی کـار           

اسمیت، به عنوان سـخنران  کند، مربی دانشگاه کارولیناي شمالی، دین    می
  . هاي دور مانند سوئیس دعوت شده است هاي مدیریت به مکان دبیرستان

کننـد تـا پـول بـسیار      ها و مردم عادي بـسیار تـالش مـی         ها، شرکت   بنگاه
زیادي پرداخت کنند، حاضرند تعطیالت آخر هفته خود را از دست بدهنـد    

                                                           

مایکل جـردن و جهـانی کـه او سـاخته           :  دیوید هالبرستام، بازي کردن براي حفظ کردن       - 1
  )New York: Random House, 1999),165(است

2 - Kentucky 
3 - Villanova 
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یـان عـالی ورزشـی     مسافرت کنند تا سخنان مرب  دورو به فواصل بسیار     
اي و چگـونگی ایجـاد سـد و           هاي منطقه   ها در مورد دفاع     و آن . را بشنوند 

هـا را      حتی ورزش  برخی افراد احتماالً  . کنند  چرخش در بازي صحبت نمی    
هاي ورزشی را به خوبی درك        کنند، اما ارزش خردمندي مربی      دنبال نمی 

ها بـه هـم        آن هاي ورزشی جهانی است، و نتایج       هاي مربی   درس. کنند  می
  . پیوسته و غیر قابل بحث است

هاي ورزشی دانشگاه نیز بایـد حتـی هـر دو سـال یکبـار از صـفر                    مربی
گیري جدیـد از اسـتعدادها و نقـاط ضـعف و قـوت                با بهره و  شروع کنند   

 عوامـل   -دهنـد   ها گسترش می     که آن  یهای   و برنامه  –ها    مربی. ادامه دهند 
 پیمـان   والنی مدت یک تیم دانشگاهی یک     ثابتی هستند، بنابراین موفقیت ط    

کننـد    ها اصول پایه موفقیـت را درك مـی          آن. ستها  و قرارداد با مربی آن    
ها باید به طور مداوم و همیشه اعمـال و وظـایف خـود را انجـام                   زیرا آن 
  .دهند

موفقیت نتیجه انجـام    : این نکته بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید         
بهتـرین اعمـال در تمـام مـسیر زنـدگی بایـد             . استها    عمل در تمام زمان   

ها باید مسئولیت کامل مالکیت خویش را بـه          مشمول این حقیقت باشد؛ آن    
هاي مثبت را خلق کرده و        گیرند و باید انتخاب کنند تا بتوانند عادت         عهده  

توانید انتخـاب شـوید هنگـامی کـه      دانند که شما نمی ها می   آن. اجرا نمایند 
 و دلیلـی   گویند به همـان شـیوه   همانطور که می. رتري دارد مسائل دیگر ب  

دهید، به همان شیوه و دلیـل هـم شـما هـر               که شما هیچ کاري انجام نمی     
  . کاري را انجام خواهید داد
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بیشتر وظیفـه شـغلی مـن صـرف وقـت بـراي کمـک بـه بازیکنـان نخبـه               
ی بسکتبال است تا قدرت فعالیت ورزشی خود را افزایش دهند و پیوسـتگ   

مـن بـا افـرادي ماننـد کـوین       . حرکات بدن و ذهن خود را بهبـود بخـشند         
هایی  هاي ابر ستاره    ام و بر فعالیت     دورانت و ویکتور االدیپو تمرین داشته     

ــرین    ــوري در تم ــتف ک ــت و اس ــوب بریان ــد ک ــصوصی و  مانن ــاي خ  ه
 اول. ها بـر دو مـورد اصـرار داشـتند            آن -ام    اشان نظارت داشته    روزمره
ها اصـول پایـه را تـا     آن. دادند ا بر اصول پایه بسیار اهمیت می   ه  اینکه آن 

 اصول آنقدر مهارت پیدا      کردند که در انجام آن      جایی مطالعه و تمرین می    
دوم . دهند  کنند که انگار به طور خودکار خودشان این اعمال را انجام می           

. دتر از هر فـرد دیگـري بودنـ     کوش تر و سخت ها بسیار پرتالش   آنکه ، آن  
 خود دست بردارند ایـن احتمـال اسـت کـه          ها از تالش    تنها هنگامی که آن   

  . ها پیروز نشوند آن
التحصیل شدم، یک مربی       از دانشگاه فارغ   1999من از زمانی که در سال       

هاي عمـده از سراسـر جهـان  مـرا      امروزه شرکت. ام بازي بسکتبال بوده 
ري مـؤثر و کـار   براي تدریس، آمـوزش و مـشاوره دادن در مـورد رهبـ      

کننـد زیـرا اصــول دسـتیابی در زمــین          گروهـی پـر بــازده اسـتخدام مــی   
مـن  . بسکتبال همانند اصول ضروري براي موفقیت در هر صنعتی اسـت          

هـایم پیـشنهاد     به این اصول باور دارم، و من این اصول را در سـخنرانی            
ردنـد  ام که بر اساس تعهدات خود شکست خو         من افرادي را دیده   . کنم  می

جیم ران، یکی از اشـخاص بـسیار شـجاع نوشـته            . یا به موفقیت رسیدند   
موفقیت نه وابسته به سحر و جادو است و نه یک مـسئله مرمـوز               "است،  
   ". موفقیت نتیجه طبیعی بکارگیري مداوم اصول پایه است".است
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من قصد دارم به شما چگونگی زندگی در این جامعـه آشـفته را تـدریس                
 شما نقش خود را بـه عنـوان یـک همکـار و رهبـر مـؤثرتر،                کنم، بنابراین 

تنهـا بـا تجمیـع مـوارد کوچـک،      . نماییـد   تر ایفا می    تر و اجتماعی    ثمربخش
تمـام نتـایج بـزرگ    : هرگز فراموش نکنید. دهد  انگیز رخ می    تغییري شگفت 

  .حاصل کنار هم قرار گرفتن موارد کوچک است
بلکه موفقیت چیزي اسـت     . تدموفقیت چیزي نیست که براي شما اتفاق بیف       

افـراد موفـق    . کنیـد   کنیـد و خلـق مـی        کنیـد، انتخـاب مـی       که شما جذب می   
ایـن همـان    . دهنـد   کارهاي کوچک را بهتر از هر شخص دیگري انجام می         

افـراد برتـر و بـسیار    . سـازد   میها ها را از بهترین     چیزي است که بهترین   
هـاي خـود را بـا اصـرار و تـداوم انجـام                موفق در سطح جهانی، موفقیت    

 - در هـر روز بـه طـور مـداوم          -اصول، تداوم بر انجام کارهـاي کوچـک       
  . اند بدست آورده

هـا   توانیم به ورزشکاران و تجار توجه کنـیم زیـرا آن   ما در این زمینه می   
که توانستند خواسته خـود را بـه شـکل یـک            هنرمندان و مدیرانی هستند     

توانـد تـصور کنـد     لیبرون جیمز می. نتیجه برجسته به واقعیت تبدیل کنند  
العاده سبقت گرفته است، زمان و حالت         که از حریف خود با سرعتی فوق      

بیند که قصد دارد جلو بیاید و توپ را به سمت سبد شوت               بازیکنی را می  
کند و با یـک ضـربه آبـشار            حرکت می  کند، و سپس زمانی را که خودش      

. کنـد  محکم توپ را بر خالف حریف خود به سمت هدف خود هـدایت مـی       
او اراده کـرده اسـت تـا        . بینـد   او این عمل را قبل از آنکه اتفاق بیفتـد، مـی           

ورزشکاران بزرگ مانند لیبرون همیشه     . نتیجه دلخواه خودش تحقق یابد    
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ل را استیو جابز و بیل گیتـز انجـام          همان عم  –دهند    این عمل را انجام می    
  .اند داده

 ســال گذشــته زمـان خــود را در کنــار ورزشــکاران بــسیار  15مـن طــی  
کـنم کـه چگونـه        اکنون من به مردم تدریس می     . ام  برجسته جهان گذرانده  

همان راهبردها را در تجارت و زندگی خویش به کار گیرند که بازیکنـان              
 رسیدن به یـک سـطح جهـانی اسـتفاده           ها براي   هایشان از آن    نخبه و تیم  

 آمـوزش   -هدف من از نوشتن ایـن کتـاب بـسیار روشـن اسـت             . اند  کرده
تـر بـراي بهبـود و         دادن و الهام بخشیدن به خوانندگان تا هر چـه سـریع           

  . هاي خودشان اقدام به عمل نمایند ها و ارزش ها، عادت رشد نگرش
اکنـون چگونـه    بگیـریم  اولین گام حتمی براي بهبود عمل این است که یاد      

ترین افرادي را کـه تـا کنـون      شادترین، پرنفوذترین و موفق. زندگی کنیم 
ام، این توانایی را داشتند که تمـام توجـه خـود را بـه زمـان                   مالقات کرده 

ها آموخته بودند که چگونه بر این سه مورد تمرکز            آن. حال متمرکز کنند  
  :کنند
   بازي بعدي-1
   توانایی مدیریت-2
   انجام عمل-3

هـا مـؤثرتر انجـام شـد، مـن ماننـد یـک         تحقیق من براي کمک به سازمان 
هـا آمـوختم و بـا مـدیر عـامالن،           هـا همکـاري کـردم، از آن         دوست با آن  

در حـین   . مدیران اجرایی، کارآفرینان و رهبـران موفـق مـصاحبه کـردم           
هایی که یـک هـم تیمـی، مربـی             پی بردم که آموزش    صاحباتانجام این م  

شی و بازیکن موفق بـه آن نیازمنـد اسـت درسـت مـشابه بـا همـان                   ورز
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هـاي جهـان      ترین شرکت   ترین و بزرگ    هایی است که برخی از مهم       ویژگی
من بـسیار  . انگیز است این تطبیق شگفت. کنند ها استفاده می   در عمل از آن   

هـا در مـورد فرهنـگ،         مشتاق هستم که چگونه با استفاده از ایـن دیـدگاه          
  .توان در صنعت برتري یافت ر گروهی میتعهد، و کا

ابزارهاي مورد نیاز براي دستیابی به موفقیت در دسـترس همگـان قـرار        
شـماري بـه اشـتراك        این ابزارها به طور آشـکار توسـط افـراد بـی           . دارد

هر . اند  ها به شکل عالی استفاده کرده       گذاشته شده است، کسانی که از آن      
 رضایت و شادکامی، اعتماد، تأثیرگذاري      آنچه که ما نیاز داریم تا شادي،      

اما . و موفقیت خود را به حداکثر برسانیم براي مطالعه در دسترس است           
هـا    ها به عادت و زندگی با آن        استفاده از این راهبردها در عمل، تبدیل آن       

و ایـن همـان   . به شکل روزمره آسان نیست و در دسترس ما قرار نـدارد   
  .را نوشتمدلیلی است که من این کتاب 

  تا اطالعـات و دانـشی کـه در اینجـا     -شما باید انتخاب کنید که عمل کنید  
گروهـی و رهبـر مـؤثرتر و          مطرح شده است را بکار بگیرید و به یک هـم          

شما باید انتخاب کنید تا بتوانید فاصله بین آنچـه          . تر تبدیل شوید    باکفایت
امروز شـما انتخـاب     آنچه  . دهید را کاهش دهید     دانید و آنچه انجام می      می
  . کنید، تعیین خواهد کرد که در آینده شما کجا قرار دارید می

هاي خود را براي این سؤاالت        این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا پاسخ        
  :حیاتی جستجو کنید

 چه چیزي را نیاز دارم از دست بدهم و آن را قربانی کنم؟. 1
 چه مهارتی را نیاز دارم بدست آورم؟. 2
 کند از آن سود ببرم؟ لکیت چه چیزي به من کمک میما. 3
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 هایی باشم؟ باید منتظر چه چالش. 4
 هایی را نیاز دارم تغییر دهم؟ چه عادت. 5

این کتاب جرقه آغـازینی بـراي بـاالبردن سـطح بـازي خودتـان، در هـر                  
ایــن کتــاب بــراي شــما ابزارهــا، مفــاهیم، . اي از زنــدگیتان اســت مرحلــه
نمایـد کـه مـن از افـراد          ها و وظایف عملی را فـراهم مـی          ها، درس      داستان

گفتگوهـا و مـشاهدات بـسیار       در این کتـاب     . ام  برجسته بسیاري آموخته  
گـذارم کـه حاصـل        شار از مفاهیمی را با شما به اشتراك مـی         سرمؤثر و   

اما عمل واقعی وابـسته بـه       . شماري است   ارتباط با افراد موفق و نخبه بی      
توانیـد از   تمام این مطالب، شـما نمـی  ابعد از  .  است میزان تالش خود شما   

هیچ شخص دیگري انتظار داشته باشید تا شما را به سمت اهـدافتان هـل          
  .دهد

امـا در حقیقـت ایـن    . من در سن جوانی آموختم کـه دانـش، قـدرت اسـت        
قـدرت در عمـل بـه آن    . دانش به تنهایی کاربردي ندارد    . مطلب کامل نبود  

  . مساوي با این است که هیچ علمی نداشته باشیددانش بدون عمل . است
تعداد کثیري از مردم    .  مرتبط با داشتن علم نیست     اًبنابراین موفقیت لزوم  

هـا نیـاز    ها باید بخورند، چه مقـدار خـواب آن        دانند که چه غذاهایی آن      می
با این حـال    . دارند و چه اعمالی باید براي داشتن تناسب اندام انجام دهند          

چرا؟ با وجودي کـه مـردم       . گذشت زمان افزایش پیدا کرده است     چاقی با   
 آن عمـل را  هـا دقیقـاً   دانند که چه کاري نیاز دارند انجام دهند، امـا آن           می

  .دهند انجام نمی
 –اي از زنــدگی   در هـر مرحلــه –هنگـامی کــه دانــش باعـث بهبــود عمــل   

 و  ترین راهبرد این است که فواصـل دانـش          شود، مؤثرترین و اساسی     می
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دانـیم، مـا    فواصلی وجود دارد بین آنچه ما می  . عمل را کمتر و کمتر کنیم     
هـر شخـصی    . دهـیم    انجام می  کنیم انجام دهیم و آنچه ما واقعاً        فرض می 
هایی به خصوص عمل او با آنچـه هـدف نهـایی اوسـت فاصـله                 در زمینه 

ه انـد کـ   ترین افراد مسیري را کشف نمـوده  ترین و پربازده   دارد، اما موفق  
اند یا از بـین    هاي زندگیشان حذف کرده     ترین زمینه   این فواصل را در مهم    

  .اند برده
هـاي زیـاد در زنـدگی      آوري  بابت فن . کنیم  ما در نسل اطالعات زندگی می     

تـوانیم اطالعـات بـسیار زیـادي را در مـورد هـر                خدا را شاکریم، ما مـی     
ست کـه بـه     دانـش آن چیـزي نیـ      . مطلبی تنها در چند ثانیه بدست آوریـم       

سختی بدست آید و دلیلی نیست که مـا بـراي اعمـال خـویش از آن رنـج            
شود ما متوقف، ناامید و خسته شـویم نبـود دانـش             آنچه باعث می  . ببریم
این کتاب به شما کمک خواهد کـرد        .  آن حاصل انجام ندادن است     -نیست

 تـا   کنـد   بخشد و شما را هـدایت مـی         تا انگیزه پیدا کنید و به شما الهام می        
شروع کنید فواصل خود را با عمل دلخواه خود از بین ببریـد و بـه آنچـه      

  .خواهید برسید نزدیک شوید می

  این کتاب چگونه سازماندهی شده است
، که  "تیم" و   " مربی "،  "بازیکن": این کتاب به سه بخش تقسیم شده است       

. مدیرعامل، و سازمان مرتبط است    / در تجارت به ترتیب با کارمند، مدیر      
هر بخش شامل پنج ویژگی اسـت کـه بـراي موفقیـت در آن نقـش ویـژه                   

  . مورد نیاز است
  :تمام این سه بخش مانند نمودار زیر با یکدیگر در ارتباط هستند
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  .نمودار توسط جرمی استین طراحی شده است

  
ها به طور متقابل منحـصر بـه    نکته مهم این است که هیچ یک از این بخش 

هاي با ارزشی دارد که براي هر شخـصی           خش ویژگی فرد نیستند و هر ب    
توانـد توسـط یـک        رفتارهاي کلیدي بـراي یـک مربـی مـی         . قابل اجراست 

خواهـد در آینـده مربـی          اگر او مـی    یا بعداً (بازیکن کنونی نیز انجام شود      
ها  کند که بازیکن  و یک تیم تنها زمانی درست عمل می    - و بالعکس  -)شود

  . را به بهترین شکل ایفا نمایندهاي خودشان و مربیان نقش
تري نسبت به     من عمداً این کتاب را به سه بخش تقسیم کردم تا دید دقیق            

هر جنبه و فرصت مناسب زندگی داشته باشیم، همانطور کـه هـر یـک از                
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ما نقش خود را به عنوان بازیکن، مربی و هم تیمی در مراحـل زنـدگیمان           
جه به سن یا شغلتان، مـن تـضمین         بدون تو . کنیم  به بهترین شکل ایفا می    

و (ها قرار دارید  کنم که شما به طور پیوسته در هر یک از این موقعیت           می
  ).کنید اغلب در یک لحظه در دو یا سه نقش خدمت می

  

  در مورد نویسنده

  
  .آر.آالن استین جی

 50او بـیش از     . مربی اجرایی شـرکت و سـخنران مـشهور جهـانی اسـت            
تـرین بازیکنـان بـسکتبال        رف کار کردن با عـالی     سال از عمر خود را ص     

هاي کلیدي بسیار پر انرژي را بیان         آالن نکته . روي کره زمین کرده است    
انـدازي کـرده اسـت، و         هـاي تعـاملی بـسیاري را راه         کرده است، کارگـاه   

  تأثیرگذاري را براي کمـک بـه بهبـود عملکـرد           هاي روزانه کامالً    آموزش
بـه هـر   . پـذیري انجـام داده اسـت       و مـسئولیت   ها، افزایش اتحـاد     سازمان

کنـد تـا خیلـی     کند، انگیزه و قـدرت را هدیـه مـی        شخصی که با او کار می     
آالن . هـا و بـازدهی خـود را ارتقـا بخـشد             سریع عمل کند، نگرش، عـادت     

آموزش داده است که چگونه همان راهبردهایی که ورزشـکاران نخبـه از         
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توان در جهان تجارت بـه   کنند را می  آن در سطح برتر جهانی استفاده می      
او پدر دلـسوزي    . کار گرفت تا بتوانیم یک فرهنگ پیروزمندانه را بسازیم        

هـاي   بـا نـام  (است که از همسرش جدا شده است و داراي دو پسر دوقلو         
اسـت و در بیـرون شـهر واشـنگتن       ) به نام لیال  (و یک دختر    ) لوك و جک  

  .کند سی زندگی می.دي
  :جان استرنفلد

  
تـی  .است، کـه بـا همکـاري جـیم اس         سنگی از امید    نویسنده همکار کتاب    

هاي   قوي بودن در مکان   جرمین نوشته شده است؛ نویسنده همکار کتاب          
کـه بـا    هـا،     اي از اعتیـاد و رهاسـازي از طریـق نیکـی             خاطره: دیده  آسیب

: رانـی حنقطه بهمکاري کوینتین ونی نوشته شده است، و نویسنده همکار      
دیـده در     هـاي آسـیب      بـر شـیوه    -تـوانیم    و چگونـه مـا مـی       -بایـد چرا ما   

که با همکاري سناتورز تام داسکل و ترنت        واشنگتن و آمریکا غلبه کنیم،      
  .کند او در نیویورك زندگی می. الت نوشته شده است



  1 بخش

  بازیکن
  
  

  بازیکن: 1بخش 
ایـن  . بازیکن فردي است که عضوي از یک تیم، شرکت یا سـازمان اسـت             

بخش به پنج فصل تقسیم شده است، هر بخش بـر یـک ویژگـی انفـرادي                 
تمرکز کرده است که براي یک فرد ضروري است ایـن ویژگـی را داشـته           

 خـصوصیت در    هر. تا به موفقیت دست پیدا کند     ) و به آن عمل کند    (باشد  
 –شود، و ویژگی نهـایی        نتیجه ایجاد و رشد ویژگی قبلی سازماندهی می       

  . حاصل عمل هماهنگ چهار ویژگی قبلی است-اعتماد
  )خویشتن شناسی(خود آگاهی : فصل اول

این مطلبی است که هر بخش دیگري از این کتاب وابـسته بـه ایـن مطلـب                  
ي شخـصیت شـما،     گیـر   چگـونگی شـکل   . است و از آن منشأ گرفته اسـت       

خودآگاهی بـه مفهـوم ایـن اسـت کـه شـما             . دهد  تجارت شما را شکل می    
بدانید چه کسی هستید و این شناخت خود را افزایش دهید، و بدانیـد چـه                

اگر . توانید انجام دهید و چه کاري را قادر نیستید انجام دهید     کاري را می  
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خواهیـد بـود   قـادر ن کجـا بایـد شـروع کنیـد بنـابراین        شما ندانیـد کـه از       
همـه چیـز از     . ابزارهاي خود را براي رسیدن به سطح بعدي رشـد دهیـد           

  .شود این مرحله آغاز می
  اشتیاق و عالقه: فصل دوم

تدریس این مطلب بسیار سخت است اما بسیار مهم است تا بـر آن تأکیـد    
این ماننـد عـشق بـه انجـام کـاري بـا          . کنیم و بر آن اصرار داشته باشیم      

است تا بـراي رسـیدن بـه اهـدافتان تالشـی پیگیـر داشـته                انگیزه درونی   
 -آن همان میل به انجام کـاري اسـت کـه الزم اسـت انجـام شـود           . باشید

 بـراي شـما محـصولی بـسیار       –بنابراین حتی ماده اولیه بسیار نامطبوع       
آن مرتبط با داشتن توانـایی و جـوهر عمـل و            . سازد  خوشایند فراهم می  

 که بر کـار     -عوامل ناشی از خودتان است     تمام   –شناخت خویشتن است    
  .گذارد شما تأثیر می

  انضباط: فصل سوم
هـا بـراي      انضباط مرتبط با بهبود کارهـاي روزانـه، سـاختارها و عـادت            

آن در مـورد انجـام اعمـالی اسـت کـه دیگـران        . رسیدن به اهدافتان است   
د و  دهند، تحقیق در مورد اینکه چگونه از دیگران سـبقت بگیرنـ             انجام نمی 

ایـن  . شناخت در مورد استعدادهایی که هرگـز بـه تنهـایی کـافی نیـستند              
گـذاري    سیستمی از خودآگاهی و اشتیاق است که در یـک محـل سـرمایه             

شـود و تکامـل پیـدا      یابد، سـازگار مـی      شود و به طور مداوم رشد می        می
  .کند می
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  قابلیت آموزش پذیري: فصل چهارم
شوند،  ها هرگز متوقف نمی بهترین. تندافراد موفق براي یادگیري آزاد هس     

هایی براي پـر کـردن        ها و پیدا کردن گزینه      ها متعهد به یافتن فاصله      و آن 
ایـن همـان   . خواهنـد  این فواصل هستند تا بتوانند به جایی برسند کـه مـی    

ها براي   آن. کند  ها را به سمت پیشرفت حفظ می        چیزي است که حرکت آن    
ه دارند که هرگز هیچ دانشی به اندازه کـافی  دانستن فروتن هستند و عقید   

اگر شما قابلیت آموزش پذیري ندارید، شما هرگز پیـشرفت          . خوب نیست 
قابلیت آموزش پذیري مرتبط بـا داشـتن روش و انگیـزش            . نخواهید کرد 

  . صحیح به سمت اصالح خویشتن است
  اعتماد: فصل پنجم
آورد، کـه     تمـاد مـی   اعتمـاد، اع  . شود  از تجمیع چهار مورد اول حاصل می      

آن شـناختی اسـت کـه شـما را موفـق            . مرتبط با دیدگاه و نگـرش اسـت       
اید کـه   اید و آموخته   اید، تالش کرده    خواهد ساخت زیرا شما زمان گذاشته     

آن بیـانگر   . دهیـد   استادي هنرمند در زمینه کـاري باشـید کـه انجـام مـی             
صیت شخصیت و چهره شما در جهان است زیرا یک فرد تحت تأثیر شخ            

  .هاي درونی خویشتن است محکم و وسوسه

  مربی: 2بخش 
شود کـه توانـایی مـدیریت         یک مربی براي اهداف ما به شخصی گفته می        

توانـد یـک مـدیر عامـل، یـک            این شـخص مـی    . سایر افراد را داشته باشد    
تواند   یک مربی می  . منشی، یک مدیر، یک ناظر، یک مربی یا یک والد باشد          

توانـد هـزاران نفـر را         مستقیم بدهد یا اینکه می    به یک شخص یک دستور      
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 براي افرادي مـورد توجـه اسـت    2بخش . تحت مدیریت خود داشته باشد   
که تمایل دارند توانـایی رهبـري، تأثیرگـذاري و نفوذپـذیري خـود را بـر              

  . دیگران افزایش دهند
این بخش به پنج فصل تقسیم شده است، هر فصل بر یک ویژگی انفرادي              

هـا را داشـته    ده است که ضروري است یک مربـی ایـن ویژگـی   تمرکز کر 
هماننـد  .  ها را رشد دهد و بهبود بخشد تا بتواند موفـق شـود              باشد و آن  

ها در نتیجه رشد ویژگی قبلی خـود ایجـاد            ، هر یک از این ویژگی     1بخش  
 حاصـل عمـل هماهنـگ       - اختیـار  -گیرند، و رفتار نهـایی      شده و شکل می   

  .کنار یکدیگر استچهار ویژگی قبلی در 
  دیدگاه: فصل شش

یک مربی باید هنگام عمل از دیگران سبقت بگیرد و آن چیزي را ببیند که               
هـا   براي اینکه شـما و آن . توانند انجام دهند دهند یا نمی    دیگران انجام نمی  

پیشرفت کنید شما به سمت جلو باید حرکـت کنیـد، شـما بایـد آنچـه کـه                   
ؤیاي خویش ببینید و براي آنکـه در واقعیـت          خواهید بیافرینید را در ر      می

اي را بـراي      دیـدگاه، نقـشه   . تحقق یابد براي رسیدن بـه آن گـام برداریـد          
آینده شما ترسیم خواهد کرد، و آن شامل این نکته است که چگونه شـما               

کنید همانطور که حمایت دیگران باعث الهام         با آن نقشه ارتباط برقرار می     
  . شود بخشی به شما می

  فرهنگ: صل هفتف
. اي است که محیط را براي بازیکن خلق کند          قدرت یک مربی تنها تا اندازه     

فرهنـگ  . این محیط باید یک مکان ایمن، انگیزه بخش و الهام بخـش باشـد       
کنیـد، حـالتی کـه هـر        شامل فضاي فیزیکی است که شما در آن کـار مـی           
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هـایی کـه    رزشها و ا کسی به طور متقابل در آن تأثیرگذار است، و قانون      
هـا و   کنـد، کـه شـامل تـشویق     هـا را وضـع مـی    مربی آهـسته آهـسته آن    

یک مربی باید یک محیط کاري را خلـق کنـد کـه هرکـسی         . ها است   پاداش
قادر باشد به باالترین رشد از لحاظ رشد فـردي و رشـد گروهـی دسـت         

فرهنگ صحیح هر شخصی را متقاعد خواهد کرد کـه همـه یکـی        . پیدا کند 
  . باشند یکسان میهستند و 

  خادم: فصل هشت
هایی کـه در دسترسـشان اسـت بـه افـراد              رهبران حقیقی از طریق شیوه    

کننـد بــراي   رهبــران سـعی مــی . کننـد  تحـت رهبـري خــویش خـدمت مــی   
یـک رهبـر خـدمتگزار      . کنندگانشان موجود و در دسـترس باشـند         پیروي

ایـن  . دهـد  هـا پاسـخ مـی    کند و به نیازهاي آن عالیق پیروانش را درك می 
شیوه پادزهري براي مدیریت خشن و نادرستی اسـت کـه منـسوخ شـده        

دهـد،   یک رهبر خدمتگزار به شکل مؤثر گـوش مـی        . تأثیر است   است و بی  
اف دارد و تمایل دارد با خـدمتگزاري از طریـق        ذهنی گشوده و قابل انعط    
  . تجارب ارزشمندي کسب کند،استفاده از دیدگاه و فرهنگ

  )منش(شخصیت : فصل نه
شود حتی هنگـامی   به فردي به نام مربی ارجاع داده می      ) منش(شخصیت  

مربـوط بـه فـردي      ) منش(شخصیت  . که هیچ پاداشی وجود نداشته باشد     
تواننـد بـه او اعتمـاد و تکیـه            ت که دیگران می   درستکار و قابل احترام اس    

هیچ کس دوست ندارد براي یک فرد دروغگـو، نـادان، یـا یـک فـرد                 . کنند
شخصیت داشـتن بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه شـما فـردي                 . متقلب کار کند  

بـا ایـن حـال در    . کنیـد  هستید که به خاطر شخصیت و منـشتان کـار مـی      
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کننـد، در بلنـد       تري دریافت می    هاي سریع   ها پاداش    آن کوتاه مدت معموالً  
  . ها حاصل شخصیت واال و منش برتر است مدت همیشه پاداش

  اختیار: فصل ده
اختیـار گـام نهـایی      . گـري اسـت     اختیار، اوج و قله چهار رفتار اول مربـی        

است زیرا این خصوصیت مرتبط بـا رهبرانـی اسـت کـه بـه پیروانـشان                 
سمت اهداف خود حرکت کننـد،      دهند پیشرفت کنند و آزادانه به         اجازه می 

. ها خودشان نیز رهبر باشند کنند تا آن    رهبران پیروان خود را حمایت می     
اي تربیت کند که      براي مختار بودن باید یک رهبر پیروان خود را به گونه          

یک رهبر به تیم خـودش اعتمـاد        . احساس کنند با ارزش و گرانبها هستند      
دهـد تـا بفهمنـد         خـود اجـازه مـی      اي که به اعضاي گـروه       کند به گونه    می

  . ها اجزاي کامل و صحیحی از یک کل هستند هریک از آن

  تیم: 3بخش 
یک تیم هر گروه، تجارت یا سازمانی است که به شکل جمعی بـا یکـدیگر              

. کنند تا یک دیدگاه، رؤیـا و مأموریـت مـشترك را تکمیـل نماینـد                 کار می 
ی تقسیم شده است که هـر  مانند دو بخش قبلی این بخش نیز به پنج ویژگ 

یکبار دیگر بیان   . شود  گیري و رشد ویژگی قبلی ایجاد می        ویژگی از شکل  
کنم که ویژگی نهایی، یعنی پیوسـتگی، حاصـل تجمیـع چهـار ویژگـی                 می

  .قبلی است
کنیـد،    حتی اگر شما براي یک شرکت غیر رسمی یا براي خودتان کار می            

در . رسد هایی به موفقیت نمی  کس به تن    هیچ. شما بخشی از یک تیم هستید     
دهید، هر کـسی نیازمنـد        که شما کارهاي بسیار مشکلی را انجام می         حالی
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