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 مقدمه:

شخصیت و کاریزمای ورزشی و اجتماعی 

برکسی پوشیده نیست. تاثیرگذاری و فرگوسن 

ماندگاری نزدیک به سه دهه کار در منچستر 

ریزی، رهبری و نظم یونایتد در سایه برنامه

تواند الگوی هر فرد خاص فرگوسن بوده که می

 نگری باشد. آینده

در این اثر ضمن چکیده کتاب رهبری فرگوسن 

به نقد و توضیحاتی در فصل فصل کتاب 

ز اه مطالعه آن خالی از لطف نیست. ام کپرداخته
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 اول: _فصل

 یدن،)گوش دادن، د یدخودتان باش

 مطالعه(
 

 یبرا یسشتجربه تدر یندر اول الکس

-یدانشگاه هاروارد م MBAرشته  یاندانشجو
 :یدگو
  2012کالسم در اکتبر  یناول 

 :کردن گوش
استفاده از گوش  یگرانروش شناختن د تنها

از افراد از چشم و  یلیاست. خ یدندادن و د
ر گکنند، مشاهدهینم یدگوش خود استفاده مف

و تازه با تمام هوش و حواس خودشان  یستندن
از  یمیخاطر از ن یندهند. به همیهم گوش نم
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ستند. خبر هیافتد بیکه دور و برشان م یاتفاقات
و در هر  یشهشناسم که همیرا م ییهایمن مرب
 یحرف برا یکل یدر مورد هر موضوع یت،موقع

جهت یب یست،ن یدروش مف ینا یگفتن دارند، ول
که خداوند در برابر دو گوش و دو چشم  یستن

 است ینا یلدهان به ما داده است، دل یکتنها 
منا . ضینیمو بب یمدو برابر حرف زدن گوش کن

 .اردند یاینهگوش دادن هز
 دیفوا یگرانگوش کردن به صحبت د همیشه

خاص خودش را دارد. خوب گوش کردن مثل 
و  یمجان یموزشدوره آ یکثبت نام کردن در 
هم  یکه امتحان یستن یازیمستمر است، تازه ن

توان نظرات  یهر موقع الزم باشد م ید،بده
 نامطلوب را کنار گذاشت. 

  : دیدن
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ه ب یکه مردم توجه کاف هایییتفعال یگرد از
هم مثل  یدناست. د یدنانجام دادنش ندارند، د

-یهم برنم یاینهاست و هز یگوش کردن مجان
ه ب یدند یکیدارد و به نظر من بر دو نوع است: 

 ریکه در آن تصو یدنید یگریو د یاتهمراه جزئ
 شود. یدر نظر گرفته م یکل

 :مطالعه
ها سال یکه ط یادیز یهامطالعه کتاب از

شده  یرمهم دستگ یادیز یزهایام، چخوانده
است که انسان توسط  یناعتقاد من ا است.

ل و مطالعه شک یدنشن ،یدنفراتر از د یروهایین
ه ک یمدار یتصادف هاییژگی. همه ما ویردگیم

 هایژگیو ینهم یم،امان به ارث بردهیناز والد
انس ش یراند، البته تاثما را شکل داده یتشخص

و  یمایافتهکه در آن پرورش  یطیبه عالوه شرا
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ا هر گرفت. ام یدهناد یدرا نبا یمایدهکه د یآموزش
-دو ابزار قدرتمند است که کنترل یدارا یانسان

ابزارها عبارتند از:  ینشان به دست خود اوست، ا
عمرم انجام  یکه ط یدیچشم و گوش، کار مف

-هیگوش دادن به توص یکین و یدد یکیدادم 
هم مطالعه کردن در مورد  یو سوم یگراند یها

 افراد بوده است. یرسا یزندگ

 :یلیتکم توضیح
 اغلب افراد یکه خواندنش برا ییهااز کتاب _1
 یباشد؛ کتاب رهبر یو کاربرد یدمف دتوانیم

 ینوشته سرالکس فرگوسن است، قصد دارم ط
ه اثر که ب یناز ا ییهایدهو چک یادداشتچندتا 

-یهمت هنگامه خدابنده ترجمه شده و مربوط م
 یتدیونا و کار در منچستر یها زندگشود به سال

با شما به اشتراک  یروان یهارا در کانال مهارت
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صفحه به  375فصل و  13کتاب در  ینبگذارم. ا
 1395در سال  یانهمت انتشارات الماس پارس

 منتشر شده است.
سه مهارت که در باال به آن اشاره شد،  ینا  _2

افراد موفق در هر کار و  یشرفتپ یددر واقع کل
که هر کس با هر درجه  ییهاحرفه است، مهارت

 به یگاهشغل، رشته، سن، جنس و جااز مهارت، 
 کند. یزمتما یگراندارد تا خود را از د یازآن ن
 یفرگوسن و به نوع یزماتیککار یتشخص _3

-یاثر م یندر قالب ا یدانش و تجربه ارزشمند و
 یورزشکار یرهر ورزشکار و غ یتواند برا

 باشد. یو آموزش یزشیانگ
متکلم وحده شدن فرد را دچار خود بزرگ   _4
از ب یرمس یمکند، اجازه ندهیم یو گمراه ینیب
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ته زبان بس یلهبه وس مانیدنو شن یدنحواس د
 شود. 
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 دوم: _فصل

در  تیجد یسیپلین،) د یاقشناخت اشت

 (یدرون یدهو عق یزهکار، انگ

 

 : دیسیپلین
دادند.  ادیبه من  یینپا یاررا از سن بس دیسیپلین

ائل ق یسیپلیند یبرا یخاص یتپدر من واقعا اهم
 ود.ب یسازیکارخانه کشت یکارگر یو شغل و
 قا  یرفتم، پدرم من را دق یکه به مدرسه م دورانی

 یزکرد. خودش ن یم یدارصبح ب 5راس ساعت 
رفت یم یروناز خانه ب 5:41درست سر ساعت 

 یچون دوست داشت قبل از باز شدن درها
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ز ا یکیکارخانه محل کارش، آنجا حاضر باشد. 
ام خودم به مق یدنکه بعد از رس ییهایتمسئول
 یبرقرار ینگرفتم، هم دهبه عه یگریسرمرب

 بود. یسیپلیند
با  ید،و کنار بگذار یدرا ببوس یسیپلیند وقتی
اع و اوض یدکن یخداحافظ یدهم الجرم با یتموفق

 .یدرا به دست هرج و مرج بسپار

 :در کار جدیت
ول مشغ یشههم ینموالد یدآیم یادمکه  یوقت از

-یکه به چشم خود م ییکار کردن بودند، از آنجا
که پدر و مادرم تا جان در بدن دارند کار  یدمد
مسلم شده بود که تنها راه بهبود  یمکنند، برایم

کار  یاست که به سخت ینمن ا یزندگ یتوضع
 آسوده خاطر یهتوانستم مثل بقیکنم. من نم

 یرغمکه عل یافراد یدناز د یشهو هم شمبا
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 یزشکوفاسا یکردند و برایم یاستعداد، تنبل
دادند و حاضر به یاستعدادشان دل به کار نم

 کردم.ینبودند، حس انزجار م یدنکش یسخت
انجام دادن  یتالش خودتان را برا یتنها وقتی
ابل که ق یدآیبه دست م یتیرضا یدبکن یکار
 یودحس خشن ینبرابر ا ینچند یست،ن یفتوص
دهد که شاهد به بار یم به آدم دست یوقت

 باشد. یشهانشستن تالش
هستم که اسباب  یاشخصا  متولد دوره من
مان را پدرمان با دست یسمسشب کر یهایباز

است که  ینساخت. اعتقاد راسخ من ایخودش م
 یرادو ولع اف یاقتوان با متوسل شدن به اشتیم

 یوبخ یجسخت هستند به نتا یطکه متولد شرا
 .یافتدست 
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 ینا اندداشته یمشکل یکه در زندگ یافراد تمام
رانده و آنها دو  یهبوده که اجتماع آنها را به حاش

 یحس طردشدگ یااند: یدهخود د یرو یشراه پ
 یاز حس انزوا یاروزگار  یاز نامرد یتو شکا

 یتروا سخت کوش یخود بهره برده و مثل اهال
 کنند.یم یشهپ

 :انگیزه
 ونایتدیگفتم که منچستر یم یکنانمبه باز همیشه

آن موقع نابود خواهد شد که دست از تالش 
 نیخودمان تمر یبو کمتر از رق یمکردن بکش

 !یمکن
 یزها انگب یابا استعداد  یکنباز ینقرار باشد ب اگر
-یم یحرا انتخاب کنم، من نفر دوم را ترج یکی

خت از س یبیترک یعنی یزهدهم. به نظر من انگ
تمرکز و  یمقدرت عظ ی،قدرت عاطف ی،کوش
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 یاکه بر یکنیاز اقرار به شکست. باز یخوددار
در  ییجادو یدارد، معجون یزهبرنده شدن انگ

م ه یرینتواند آن را به سایش است که میاراخت
 بدهد.

 :یدرون عقیده
هستند.  یاز افراد فاقد اعتقاد درون خیلی

 یشود، به راحتیمتزلزل م یاعتقادشان به آسان
-یطرف و آن طرف م ینبه ا یبا وزش هر باد

وجودشان را فرا  یاریروند و شک و ابهامات بس
 که یتا زمان ی،فرد یچ. به نظر من هیردگیم

 یدرون یقعم یمستحکم و باورها یاعتقاد ذات
 شود.یاثرگذار نم رهبرینداشته باشد، 

 :یلیتکم توضیح
نظم، داشتن قانون و چارچوب  یسیپلین،د _1

 است. یهر کسب و کار و مهارت یتموفق الزمه
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اغ چر یدبا یسخت در کودک یداشتن زندگ _2
 یرشد و تالش دائم یبرا یزشیراه و عامل انگ

 یدغم بغل کردن و ناام یزانو ینکهباشد نه ا
 شدن.

در  یدخودتان را نبا ینوالد یریگسخت _3
ه فرزندان جبران ب یجابا محبت ب یسالبزرگ

و  یتمسئولیب یف،ضع ییهاکرد، چرا که بچه
 دیجامعه خواه یلتحو یری،گیمناتوان در تصم

 داد.
دست  به یبدون تالش و سخت یتیموفق یچه _4
 دیگویمصداق بارز جمله معروف که م ید،آینم

 بهشت را به بها دهند نه بهانه!
 در یکنانباز یا یانآموزان، هنرجوهمه دانش _1

 توانندیم یدر صورت یهر رشته، مهارت و سطح
 برسند که نکات یتاز موفق یبه درجات باالتر
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 یخود جا یاصل در زندگ یکباال را به عنوان 
 یجز سخت یراه یروزیپ یهادهند، فتح قله

 ود! شینم یسرندارد. نابرده رنج گنج م یدنکش
ک م ینماییس یلمکنم فیم یشنهادآخر پ در

 تماشا کنید.فارلند را 
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 سوم: _فصل

قطعات مختلف در کنار هم  یدنچ

 (ینگریندهو آ یسازآماده ی،)سازمانده

 
 :سازماندهی

ه ب یدبا یگریباشگاه هم مثل هر سازمان د یک
شدن کامل  یتاز تثب یداداره شود و با یخوب
 یه. اگر سازماندیمداشته باش یناناطم یستمس
 ممکن است بتوان یروجود نداشته باشد، غ یعال
ا هاز مالکان باشگاه یلیهم داشت. خ یعال یمیت

در ذهن  یادینهدف بن ینکهبدون ا یان،و مرب
وتبال ف یمت یسرگرم انتخاب اعضا شند،داشته با
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 یداب یعال یمت یکشوند، اما قبل از ساختن یم
داده شود و تمام عناصر  یبترت یعال یسازمانده

شوند. با  یدهالزم به شکل مناسب کنار هم چ
 یمدت کوتاه یبرا یدشا یادخرج کردن مبالغ ز

مدت  یروش در طوالن ینبتوان موفق شد، اما ا
مستمر، صبر و  یتموفق یبرا ودهد یجواب نم
 است. یضرور یسازمانده

 :یسازآماده
تر منچس یمکه در ت یستمیجنبه س ینترمهم

ات که در جلس یابود! نکته ینتمر یم،کرد یادهپ
دادم یبه آن اختصاص م یشتریب یدکتا ینیتمر
بچه  تینابود. خواسته من از تمر یکنانباز یدگاهد

تمرکز، تعهد و استقامت در تمام  یتها رعا
را  شیروکارلوس ک یاست. وقت ینیجلسات تمر
 انیکناز باز یکردم بعض ینتمر اتمامور جلس
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وست را د یناتبودن تمر یگفتند به خاطر تکرار
ردم را قطع ک یناتاز جلسات تمر یکیندارند. سر 
 یکه مثل شما باز یگفتم زمان یکنانو به باز

ن م یروش مرب یبود که ک ینا یمکردم آرزویم
 یکه به نظر شما تکرار یناتتمر ینباشد! همه ا

به  یدگرفتار شد یوقت سابقههستند، موقع م
را  یمانها یروزیاز پ یلیدردتان خواهد خورد. خ

مان ه یعنی یم،کسب کرد یآخر باز یقهچند دق
 را کامال   یبرق یکنانجان باز یرهکه ش یوقت
نچستر م یمعنصر در ت ینتری. اصلیمبود یدهکش
 بود. یرناپذ یخستگ ینتمر
 :ینگرآینده
 یدارا بر عهده دارد ب یسازمان یتکه مسئول کسی
. کل سازمان کند ینگریندهممکن آ یتا جا

ا ت یمکردیم یزیرطرح یمنچستر را به شکل
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ه مان داشتالزم را در دست و بال یکنباز یشههم
. خود من دوست داشتم از سه سال جلوتر یمباش

بستن  یکه برا یکنانیباز یباز موعد انتخاب ترک
در  یبدانم قرار است چه کسان یم،مد نظر دار یمت

واند نت یخواهند کرد. اگر باشگاه یمنچستر باز
فق شدن مو یو کارکنان الزم برا یساتتاس
 دیبتوان نو یرا فراهم کند، به سخت یکنانباز
آنها  ینجوان و والد یکنانروشن را به باز یایندهآ

 داد.

 :یلیتکم توضیح
 یبر کس یتدر موفق یسازمانده یتاهم امروزه
کار با دقت  ینهر چه قدر ا یست،ن یدهپوش
انجام شود به همان نسبت امکان  یشتریب

ها و یمخواهد بود، متاسفانه ت یشترب یتموفق
 یتییرکشورمان نسبت به اصول مد یهاباشگاه
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 یکنند و حواشیعمل م یانهو ناش یفضع یاربس
ته نک ینا یدمتعدد مو خلفت یهاو پرونده یدهعد

 است.
به  دیاگر دقت کرده باش یزن ینگریندهمورد آ در

 یریتبه خاطر عدم ثبات مد یدد یدوضوح خواه
 دو یعنیماه  21 یانگینبه طور م یرانکه در ا
 یاینمع ینگریندهآ یباماه هست، تقر یکسال و 

 ییریخواهد تغیم یرهر مد ینکهندارد خصوصا ا
 یریتیقابل ملموس فقط در دوران کوتاه مد

 یرانمد یبگذارد نه بکارد برا ایخودش به ج
 ! یبعد

 یدهادن یاست برا یلدل ینتریموضوع اصل همین
ازده چرا که ب یهپا یهایمو ت یسن یهاگرفتن رده

ر و زودگذ یتخصص یرغ یرانندارند و مد یعسر
کار نخواهند داشت و  ینبه ا یاعالقه یداخل



27 

 فیها را حبودجه یندهند صدها برابر ایم یحترج
و  فایبه ف یمهکنند و بعضا به عنوان جر یلو م

 دالالن پرداخت کنند.
 یمبگو یدبا یسازدر مورد آماده یانینکته پا اما

و امکانات و کادر مجرب  ینتمر یننداشتن زم
که  یاها مشهود است به گونهیمدر ت
مورد به یاعتراضات ب یاپی،پ یهایتمصدوم

 تیفیمدن کآ یینو پا یادز یحواش ی،داوران باز
 است. هایباز
 منچستر و یناتدر تمر یروشبودن ک یتاهم از

نام برده شد.  یروشفرگوسن در قبال ک یآرزو
لقات تع ی،اکه به خاطر جنگ رسانه یبزرگ یمرب
و همراه کردن  دالالن یسهم خواه ی،رنگ

-گزارش یو حت یونفدراس ،عناصر وزارت ورزش

به حذف  یمتصم یت! در نهایماگران صدا و س
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 و عراق هم ینبحر بردنگرفته شد تا  یروشک
)هفت سال  یاآرزو شود. رنک اول آس یمانبرا
 یهایمت یاز سو یرانگل زدن به ا ی، آرزو(یاپیپ

 کش!یشپ یچون کره جنوبهم یاشرق آس
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 چهارم: _فصل

و  یمی)کار ت یرینمشارکت دادن سا

 (یمت هاییتانکاپ

 :یمیت کار
ها و نقاط ضعف هم یتوانمند یدبا یکنیباز هر
که  یارا هم بداند. در هر مسابقه یشهایمیت
نقش  یکنباز 2شود، یم یمیت یبنص یروزیپ

 یبه مرخص یکنانتا، چون همه باز 11دارند نه 
 11 یبممکن است همزمان ترک یرروند و غیم
 داشت.  یاردر اخت یکجارا  یمت یعال یکنباز
 یگریکه در زمان سرمرب یباز 2131 ینب از

را فقط در  یباز 1100که  یدبدان یست)بد ن خودم
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کرد،  یبتغ یباز 3بود و فقط در  یونایتدمنچستر 
به سه دهه  یکدر نزد یاوج نظم و تعهد کار

ر کردم، تنها د یریتفرگوسن. م.ک(، مد یتفعال
آن  کنانیباز ینمتشکل از بهتر یمکل ت یباز 20

 بود. اشگاهزمان ب
 است یو نگهداشتن آن کار یمت یک ساختن

کردم یاستفاده م یکنانیاز باز یمدر ت !یشگیهم
بقه و چند پست را در هر مسا یباز یکه آمادگ

و  جنگنده یکنانبه طرف باز یشهدارا بودند. هم
 یکنانباز ینشدم، چون ایخالق جذب م

-یمتوجه نم یگرانکه د ینندبیرا م یزهاییچ
 شوند.
 :یمت یهاکاپیتان
 ی،باز ینداخل زم یکنباز 11 یهماهنگ مسئول

 هایانیتکه من از کاپ یزیاست. چ یمت یتانکاپ
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 یبود که به عنوان رهبر ینانتظار داشتم ا یممت
ا  در که صرف ینقش کنند، نه کس یفایا یواقع

 یبرا .یفتدخوب ب یروزیجشن پ یادگاریعکس 
 یکس دنبال یکنانباز یرانتقال دستوراتم به سا

مشابه خودم را  یاتگشتم که او هم خصوصیم
من،  از نظر یتانکاپ یژگیو ینداشته باشد. اول

 یندر زم یکنانباز یرسا یبه رهبرفرد  یاقاشت
اتم ها و دستورانتقال خواسته یژگیو ینبود، دوم
 گریبود که د ینا یتانکاپ یژگیو ینو سوم

 داشته باشند. یحرف شنو یاز و یکنانباز

 : یلیتکم توضیح
 یگفت که هر رشته ورزش یدبا یمیمورد کار ت در

آن،  بودن یانفراد یا یمیبدون در نظر گرفتن ت
باشگاه،  یم،همه ارکان ت یدبا یتموفق یبرا

هماهنگ  یکدیگرو وزارت ورزش با  یونفدراس



32 

 یاصورت  ینا یرو همسو حرکت کنند، در غ
ورت به ص ینکها یا یدآیبه دست نم یتیموفق
 زودگذر است. و یتصادف ی،مقطع
 یجهان یک،المپ یهاکشورمان به گواه مدال در

 یاهدر رشته یشترمان بورزش یختار یاییو آس
به  تواندیکه م یمیتا ت یماموفق بوده یانفراد
 یما در کارها یخینشان دهنده ضعف تار ینوع

 ینا یمتوانیتر میقباشد و با مطالعه دق یگروه
اقتصاد، فرهنگ و... هم  یاست،را در س یهفرض
اطالعات و آمار موضوع  ینهم ید. شاینیمبب

 یاتا روحرکه چ ینا یمستقل باشد برا یقاتیتحق
رکت ح یکدارد تا  یلتما ییها به تکرویرانیما ا

 ی؟گروه
 لیقائم به فرد بودن و م ی،خودخواه ینی،بخود 

 ی،یکفرهنگ تراف ی،اجتماع یبه انزوا در زندگ
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اختراعات و ابداعات  یدات،تول ی،پژوهش یکارها
 یتباعث اولو یهقض ینکامال  نمود دارد. هم
 یو ب یبه منافع جمع یداشتن منافع شخص

 شده است. یزن یعموم یاعتماد
ر از متاث یزامروزه کشورمان ن یجهان یانزوا شاید

 باشد! یتواقع ینا
اضافه کنم،  یدبا یمت یهایتاندر مورد کاپ اما
 ،یباز یندر زم یمرب یندهنما یار،اخت یضتفو

و همسو بودن تفکرات  یرهبر یاققدرت، اشت
باشد  تانیتواند مشخصه کاپیم یبا مرب یتانکاپ

قرارداد اول  یهاآپشن یا یکننه سن و سال باز
هرج  و یمتداخل به چند دسته کردن ت ینفصل! ا
 یریدر تغ یششود. که فصل پیم یمنته جو مر
مهم  ایهیاز باز یکیدر  یمزن ت یپنالت یناگهان

 فرگوسن معتقد است یم،برتر مشاهده کرد یگل
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د تا باش یندر مرکز زمبهتر است  یمت یتانکاپ
سر و گردن از  یک ینکهمگر ا یم،بان تدروازه

-احمدرضا عابدزاده دروازه یاد) باالتر باشد. یهبق

 (.یربخ یمل یمت یتانبان و کاپ
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 پنجم: _فصل

الهام  ی،وضع استانداردها )تعال

 بودن( یاز خود راض یدن،بخش

 :تعالی
مختلف از  یکنانکردن باز یبندرده یبرا من
 استفاده ینیو ع یشخص یارهایمع یسر یک
زن، حفظ توا یکن،باز یکنم، مانند: قدرت پاهایم
اسب مراقبت از تن یکه برا یسیپلینیو د یوهش

ه نسبت ب یدگاهشد یرد؛گیم یشبدنش در پ
 هاییباز ینانسجام ماب ی؛ورزش یناتتمر

-که در پست هارتیچند فصل؛ م یمختلف و ط
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-یاز خودش نشان م یندر زم یمختلف باز یها
وع خودش متب یمبه ت یچه نکته مثبت ینکهدهد و ا
 کند!یاضافه م
 :یدنبخش الهام
ا به عملکردشان ر ینبهتر یکنانباز ینکها برای
احترام آنها را نسبت به  یدبگذراند، با یشنما

 شدن عادت یروزآنها را به پ ید،خودتان جلب کن
 توانند سطحیکه م یدو متقاعدشان کن یدبده

عملکردشان را ارتقا بدهند. طبق مطالعات انجام 
 ینآفر یسیکلمه در زبان انگل ینشده قدرتمندتر

که  رهبر آن است یک یتمسئول یشترین. باست
 یرونرا از وجود افراد ب یدرصد عملکرد 1آن 

-یداشتنش ب یاربکشد که خودشان هم از در اخت
ور و د یهابه انسان یبخش یزهخبر هستند. انگ

ناخت ش ینکهاست، مگر ا یمشکل یاربر کار بس
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 ان،یکناز باز یک. هر یداز آنها داشته باش یخوب
 یکاست و هر  یگریانسان متفاوت از د یک
 یایوهتوجه و پرورش داده شدن به ش یازمندهم ن

 خاص است.
 :بودن یخود راض از

 که طعم ییهاافراد و سازمان یمشخصه برا این
محسوب  یماریب یاند نوعیدهرا چش یتموفق

شود به یبودن را م یشود. از خود راضیم
 ینه اکرد، ب یهکرم چوب تشب یاچوب  یدگیپوس
 یا تدیفرطوبت به جان چوب ب یکه وقت یبترت

 دینخواه یبکرم داخلش برود، متوجه شدت آس
د. گر کار از کار گذشته باشیکه د یشد، مگر موقع
اد آنقدرها ش شخصا  یو قهرمان یروزیبه هنگام پ
آماده فردا  یدکردم بایحس م یشهنبودم، هم

ر گذاشتم و فکیباشم. جشن گرفتن را کنار م
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ود شیم یگرید یهایوهاز چه ش ینمکردم ببیم
-یکه به اواخر دوران اوجشان م یکنانیو باز یمت

ه خواستم کیواقع هرگز نم ررسند را بهبود داد. د
 بشود. یمت یرانیبودن باعث و یاز خود راض

 : یلیتکم توضیح
 یم،به اوج و در اوج ماندن هدف هر ت رسیدن

به  یدنرس یاست که برا یاسازمان و مجموعه
از  ییکهدف  ییندر تالش هستند. تع یتموفق
 یبه تعال یدنرس یممکن برا یکارها ینترمهم

 یینحرکت کردن است. در تع یرمس ینو در ا
دقت شود که هدف نه آنقدر  یاربس یدهدف با

اده! پا افت یشآسان و پ هباشد و ن یدسخت و بع
 خود را دارند. یبچرا که هر کدام آس

مصداق جمله معروف؛  یدسخت و بع اهداف
سنگ بزرگ نشانه نزدن است؛ را دارد و اهداف 
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مجموعه  یرا برا یزیانگیهم ب یزکوچک و ناچ
به  نیدالهام بخش یبه همراه دارد. برا یمو ت
و  فیتعر یاممکن و  یرغ هاییتمامور یکنانباز

ط فق یست؛بخش ن یجهنت یندروغ یدهایتمج
تالش  یبرا نگیزهحس اعتماد، ا یستکاف

 یررا از ز یانتا لحظه پا یدنو جنگ یحداکثر
 مجموعه خود داشت.

و فاصله خود با  یگاهضمن حفظ جا یمرب یک
 کیرفتار کند که هر  یابه گونه یدشاگردانش با

بگذارند و کمک  یاندر م یمشکالتشان را با و
 یمز تا یقیبه شناخت کامل و دق یکنند که مرب

 و مجموعه تحت نظارتش برسد. 
 یبهر دو آس یمرب یادز یافاصله گرفتن کم  ولی

طا خ ینما غالبا  مرتکب ا یداخل یاناست که مرب
 ییزگانگیب یکتاتوری،د یهایوهشوند، شیم
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 ین،عدم تالش در زم ی،کارپنهان  یکنان،باز
و  یمرب یماتاعتراض به تصم ی،خشونت در باز

شدن درمان  یطوالن یی،جوها، بهانهیضتعو
محوله در  یفدر وظا یتفاوتی، بهایتمصدوم

م ها و در کل عدباشگاه یدر پ یپ یضتعو ی،باز
 وهیدر ش یانگارسهل یناز جمله هم یریپذیمرب
 است. گرییمرب

بودن هم چه در طول  یو از خود راض غرور
 یهم از جمله خطاها یفصل، چه در طول باز

در ورزش و فوتبال است که در مسابقات  یجرا
 م،یابه کرار شاهد آن بوده یالمللینو ب یداخل
معروف  یدرب یا،و استرال یرانمعروف ا یباز
 یاختالف استقالل مرفاو یازامت 12زائد،  یمونا

از  گیل یانول فصل، که در پاط در یبرق یمبا ت
و  یو درشت فوتبال یزرفت و صدها مثال ر ینب
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همچون مسابقه خرگوش و ) یفوتبال یرغ یحت
 یاز غرور و از خود راض یالک پشت( که ناش

 بودن است.
مسابقه دست از تالش  یانباشد تا پا یادمان
 . یمبرندار

 
  یضیآموز گر طالب ف افتادگی
 که بلند است! ینینخورد آب زم هرگز
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 ششم: _فصل

شغل،  یسنجش افراد )جستجو

 و اخراج( یسازشبکه

 :شغل جستجوی
 یهمکار و حت یاناز سرمرب یاریبر خالف بس من
که موقع حضورم  یاز افراد یاریتر از آن بسمهم

ت قو یچه یم،بزرگ شد یکجادر اسکاتلند باهم 
ا هسال یاها مجبور نبودم تجربه وحشتناک ماه

-ینم یشکل یچرا از سر بگذرانم و به ه یکاریب
 . مور کنتص یبودن را حت یکارب یانبارتوانم اثرات ز

از آمدنم به اولدترافورد به مرور زمان که  بعد
 یگاهمصاحبه شونده، در جا یخودم به جا

ه بود ک ینمصاحبه کننده قرار گرفتم. هدفم ا
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-یشغل به عنوان پله ترق ینمصاحبه شونده به ا
 یزانم یگر؛د یزیچ یاکند ینگاه ماش 
 گریمثبت از د یدگاهفرد، د یاقاشت ی،یرتعهدپذ

راد اف هاییدر کنار توانمند هبود ک هایییژگیو
 کردم.یدنبال م
سال حضورم  25 یکه ط یامصاحبه ترینجالب

د. بو یروشدر منچستر انجام دادم با کارلوس ک
حرف زدن به چند زبان مختلف  ییکه توانا یکس

 یرغ یکنانرا داشته باشد؛ تا در ارتباط با باز
ه نفس، . اعتماد بیمنداشته باش یمشکل یسیانگل
در  باعث شد تا یروشک یاقو اشت یپوش یکش

 م.درنگ نکن یاربه عنوان دست دنشاستخدام کر
 :یسازشبکه
شر ح یگرنکردم که با افراد د یگاه عمدا  سعهیچ

 ینکها یدکنم به ام یدازشان تقل یااشته و نشر د
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ا به از آنه ینفع یادر حق من بکنند  یلطف یروز
 من برسد. 

که افراد حاضر در سازمان تحت  یصورت در
گونه احساس کنند که به  ینشما ا یریتمد

 یجمع، منافع آنها هم توسط باالدست یکعنوان 
به  یقیعم یشود، وفاداریسازمان لحاظ م یها

 شما نشان خواهند داد.
 یازسشبکه یلمثال که از پتانس ینتردرخشان

 نویستیاروند کشف کر یم،در آن استفاده کرد
 یک،که متولد موزامب یروشرونالدو بود. ک

 یارکه دست یسال 1مستعمره پرتقال بود به مدت 
 یسبونل گیناسپورت یمکرد تا با ت یقممن بود تشو

 یوباستعداد خ یمت ینه اارتباط برقرار کنم، چرا ک
مستعد داشت. از  یکنانپرورش باز ینهدر زم
و  یمکه کارلوس را دوست داشت ییآنجا
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هم که داد معقوالنه بود، اقدام به  یشنهادیپ
 .یمرونالدو کرد یدو خر یتبادل مرب ی،همکار
 :اخراج
اخراج کردن افراد  یهاگرفتن روش یاددنبال  اگر
ار در ک ینا یفوتبال را برا یایاصال  دن ید،هست

وحشتناک است. به  یارچون بس یرید،نظر نگ
با دعوت کردن  یشد که حت یرمدستگ یجتدر
ارسال  یادر شرف اخراج به صرف شام  یکنباز

کردن دسته گل و جعبه شکالت درب منزلش 
 ینکم کرد. ا یخبر ینچن یشود از تلخینم

کند. پس یها، اصل موضوع را عوض نمکلک
 ینبهتر ید،گرفت یبه اخراج کردن کس یمتصم اگر
را به او  یاناست که صاف و صادق جر ینراه ا
 .ییدبگو

 : یلیتکم توضیح
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 یلاگر مثال داخ یانبه مرب یکار یشنهادمورد پ در
 یگل شودیم یدارد، چند سال یشتریبزنم نمود ب

ه ب یمرب یندو ج یکیرا  یرانبرتر فوتبال ا
 یهارشته یکنند، برایاداره م یصورت چرخش

 است.  ینهم یشهم کم و ب یگرد
 است که ینشود ایکه در ذهن متبادر م سوالی
که به  یخارج یاناندک مرب یا یداخل یانمرب

 یگریمرب فقط سواد و مدرک یند،آیکشور م
 طیها شراسال ینا یط یگرید یانمرب یادارند؟ آ

 نکردند؟ یداها را پ یمت ینحضور در ا
 هاباشگاه یسواالت به ضعف ساختار ینجواب ا 

 یه،پا یهایم، عدم توجه به تشودیمربوط م
ه ک ییهایابینداشتن سلسله مراتب و ارزش

 دیو کسب تجربه با یموزآبه عنوان کار یانمرب
اه و بزرگسال باشگ یاصل یمکنند تا به ت یط
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 یاهیمت یشبه سرمرب یک ینکهند، نه اسبر
 !بزرگ

کنند یهمچنان گمان م یرانمتاسفانه در ا 
هم هستند که  یخوب یانخوب مرب یکنانباز

 کامال  اشتباه است. 
تجربه هم بعد از  یخام و ب یانمرب ینکها ضمن
وند و شیسرخورده م یفضع یجدو فصل نتا یکی

-یرا هم از دست م یگرد یهایمعمال  اعتماد ت
روزها  ینا) باشند یگرد یبه فکر شغل یددهند و با

 (!یمکم ندار یرستوران و فست فود فوتبال
به جز  یگرها با همدمورد روابط باشگاه در

 یزغالبا  چ یاتهمت و جنگ رسانه یب،تخر
دار، مشکل یقراردادها ینیم،بینم یگرید

رنگارنگ هر سال  یهایمهو جر یدهعد یاتشکا
 یخارج یکنانباز یدشود. خریها مروانه باشگاه
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ه همراه است، ک یادز یلب با حواشاغ یفیتکیب
 یازن یا یمت یبا سرمرب تآن هم بدون مشور

و به اصرار دالل صورت  یبه پست خال یواقع
 .یردگیم
به  یاپرونده یمهبعدا  هم با چند برابر ضرر و جر 

شود، یاضافه م یفادر ف یرانیا یهاپرونده باشگاه
 هااههم باشگ یکنانبه ندرت از محل ترنسفر باز

 شوند.یمنتفع م
 یاز مشکالت اساس یکی یقدق یفشرح وظا نبود

مختلف در کشور است، که  یهادر سازمان
 یستند؛ن یمستثن یهقض یناز ا یزورزش و فوتبال ن

 گرید یکه ارکان هر باشگاه در کارها یابه گونه
محوله خود  یاعضا دخالت و نسبت به کارها

 کنند.یم یکوتاه
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در سطح جامعه  یاهر مساله در مورد یکنانباز یا 
 یو جنجال یکارشناس یرغ ی،احساس یاظهار نظر
دارند که عمال  تمرکز را از  یمجاز یهادر شبکه

کند. در مورد تمرکز در یو باشگاه دور م یمت
 خواهم نوشت. یشترفصل بعد ب
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 هفتم:_فصل

 ی،پرتتمرکز )زمان، عوامل حواس 

 شکست، انتقاد(

 :زمان
کرد که دروغ یم یحتبه من نص یشههم پدرم

 باش! یزسحرخ یشهنکن و هم ینگو، دزد
 یشهکردن را ندارم. هم یراصال  تحمل د من
داشتم زودتر از زمان مقرر در  یاجلسه یوقت

 بودم ینفر یناول یشهشدم. همیمحل حاضر م
مساله در  ینشدم. ایکه در محل کارم حاضر م

 خون من بود.
 :یپرتحواس عوامل
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ان را از شتوانند حواسیبهتر م یلیافراد خ بعضی
 ب،یترت ینپرت کنند و به ا یرونعوامل مزاحم ب

 ایپرورش استعدادشان  یهم برا یشتریزمان ب
سازمان متبوع خودشان را در  یگاهجا یارتقا
 دارند. یاراخت

 یو،راد یعوامل حواس پرت ینترما بزرگ زمان
 نبهیکش یروزها بود که یساروزنامه، کتاب و کل

 .یمرفتیم
 :شکست

 چیکند، به هیبه افراد موفق نگاه م یوقت آدم
 یافراد روز ینتواند تصور کند که ایعنوان نم

تجربه شکست را از سرشان  یااند شکست خورده
 اند.گذرانده
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دهد. شکست یها رخ مهمه انسان یبرا شکست
 یخکند و بریم گیرینها را به طور کل زمیبعض

 کنند.یم یداپ یزهبه واسطه شکست انگ
 یموتر بگیقدق یماگر بخواه یاشکست  تجربه

واکنش نشان دادن  یرهبر برا یککه  یایوهش
ش بخ یرد،گیم یشها در پنسبت به شکست

 دهد.یم یلرا تشک یروزیاز پ یمهم
 :انتقاد
ر ( هیورزش یهارشته یهفوتبال و بق) ورزش در
 ینراجع به ا یدانش ینتراگر کوچک یحت یکس

 ورزش نداشته باشد، باز هم مثل کارشناس اظهار
 یرمانواع سرگ یگرکند. فوتبال هم مثل دینظر م

خالقانه است که در آن منتقد  هاییتفعال یا
 تر است!بودن از کارآموز بودن آسان

 :یلیتکم توضیح
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که افراد را از  یعوامل ینتراز مهم یکی شاید
تفاده کند، اسیم یزمتما یکدیگراز  یتموفق یثح

 درست از زمان است!
و درشت،  یزر یکارها یبرا یزیربرنامه 

 انیدر سه سطح کوتاه مدت، م یکار یهایتاولو
در هر  یریتمدت و بلند مدت جز اصول مد

تقاء و ار یشرفتبه پ یلباشد که میم یسازمان
 خود دارند. یفیسطح ک

شناخته  یهابه جز رسانه یپرتمورد حواس در
 یهابه رسانه یدبا یر،اخ یچند دهه یشده
هم اشاره کرد که همه افراد جامعه را با  یدنوپد

به عنوان  ی،هر شغل، سن، جنس و سطح علم
 لیشهروند رسانه تبد یاشهروند خبرنگار  یک

 کرده است. 
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و  یعوامل حواس پرت یطشرا یندر ا طبعا 
از  یشعملکرد ورزشکاران ب یبر رو یرگذارتاث
 شده است. یادز یشپ

 یرکه در مس یهر فرد یاورزشکار  یک هنر
است که از زمان و ابزار  ینقرار دارد، ا یتموفق
خود  رشد یشکل ممکن برا ینبه بهتر یارسانه

و  شود یدچار روزمرگ ینکهبدون ا یردکمک بگ
نشود؛ که جز  یامروز یهاانواع رسانه یزدستاو

 .یستدر انتظارش ن یزیشکست چ
روز خوب و بد وجود دارد.  یشهرقابت هم یرمس در

دن ش یدو ناام یروزینکته مهم مغرور نشدن از پ
اشد ب یبندهتواند فریم یروزیاز شکست است. پ

ورزشکار را در خواب غفلت ببرد و  یا یمو ت
نرود که  یادمانشکست فرد را نابود کند. 
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توان یم یشترو از آن ب یروزیستشکست پل پ
 آموخت.

و انتقاد را در  یرینقدپذ یهروح یدبا یانپا در
هنگام شکست به  یم،خودمان پرورش کن
 متکبر یروزیو در روز پ یمخودمان مسلط باش

 ت.اس یاددست ز یدست باال یشهکه هم یمنشو
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 هشتم: _فصل

)صحبت کردن، نوشتن و  یسازیامپ

 (ییگوپاسخ

 :کردن صحبت
من  که یادسته ینتراز صاحب باشگاه، مهم بعد

 یبود که مجرا یگریمرب یمبا آنها طرف بودم، ت
-یبه حساب م یکنانمن به باز یهایدهانتقال ا
 آمدند.
که با  ییهاکردم تا صحبتیم یسع همیشه
دهم کوتاه و موثر باشد.  یانجام م یمت یاعضا
که  یزیتر از آن چیچیدهاوضاع را پ یانمرب یبرخ

 دهند.یهست، نشان م
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کرد که هنگام یجلوه نم یمن منطق برای
تور دس یکنانبه باز ینمسابقه، مدام از گوشه زم

ه موقع مسابق یسرمرب یکبدهم. اگر قرار باشد 
ت گف یدمتوسل شود، پس با یروش ینبه چن

آن را  یارا درست آماده نکرده  ینقشه آن باز
 ینکها یاانتقال نداده است و  یکناندرست به باز

 یندارد که بتوانند کارها یناناطم یکنانبه باز
 الزم را انجام بدهند.

 :نوشتن
در شمال( نام  ینور) که نوشتم یکتاب اولین

 یمام در تیگریداشت و حاصل دوران سرمرب
لحظه  فیتوص یشترکتاب ب یبود. محتوا ینآبرد

د شیرا شامل م یندر آبرد یمبه لحظه دوران کار
 یگدر ل یمت 1921 یروزیو آن را در شرف پ

 نوشتم.
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 نوشتنش واقعا  وقت گذاشتم یکه برا کتابی
 1999من( نام داشت که سال  یزندگ یریتمد)

انه گسه یهاشدن منچستر در جام یروزو بعد از پ
 آمد. یرونب

 :گوییپاسخ
که  است ینبه خاطر داشت ا یدکه با یمهم نکته

پرسند لزوما  ینگاران مکه روزنامه یسواالت
 شتریبلکه ب یست،هم سواالت خودشان ن یشههم

کنند که از طرف یرا مطرح م یاوقات موضوعات
 شده است. یشنهادپ یگریشخص د

ر سر ب یدهیمتبرنامه بخواهد نبرد ق یرمد وقتی
 یراحت سوال یلیخ یندازد،خودش راه ب یمشتر

که باهم  یرابطه از دهان گزارشگر ینرا در هم
 یمطبوعات یدارند، در کنفرانس خبر یدوست

الن ف یاپرسند که آیم یانکند و از مربیمطرح م
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 یهرابط تان را گرفته است!؟  قطعچشم یکنباز
خاطر  نیبه هم یزن یس یب یام با شبکه بهسال 7

 بود.

 : یلیتکم توضیح
 یمختصر و به موقع از سو ید،مف یکالم ارتباط
 نانیککه بازتواند معجزه کند، چنانیم یانمرب

و  یناتخودشان را در تمر یتوان حداکثر
 مسابقات بگذارند. 

تواند باعث یم یادصحبت کردن ز یطرف از
 یهاشود، مخصوصا  رده یکنانکالفه شدن باز

 اپییگرفتن پ یرادو ا یادچرا که بازخورد ز ی،سن
 دارد. یافت عملکرد را در پ

 یانربم یاضافه کنم که برخ یدمورد نوشتن با در
 مهیدو ن یناستراحت، ب یهاوقت ینبدر  یورزش
 یکنانبه باز یادداشت یبا کل یمکتن یو رو یباز
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 یور یکنانکه تمرکز باز ییشود، جایحمله ور م
است نه  یباز یو فشار روان یتفعال یاجرا

-یاز آنها م یکه مرب یایدهمطالب عد یادگیری
 شودیم یتداع یکنانباز یبرا یاز طرف هد،خوا

 یابه آنها و عملکردشان شک دارد  یکه مرب
 دهد.  حینوشته توض یاز رو یدحتما  با یمرب ینکها
ورد بازخ یحرکت یادگیریاصل در  یکعنوان  به
ورت ص ینا یربه موقع و به اندازه باشد در غ یدبا

 دهد.یجواب نم
 واجب یامر یبودن در برابر باالدست گوپاسخ

 ارائه شود و متقابال   یقدرست و دق یداست که با
از جنس اقتدار و اعتماد باشد، اما  یکنانباز یبرا

ها خصوصا  هنگام به رسانه ییگونحوه پاسخ
هوشمندانه باشد،  یدخبرنگاران با هاییطنتش
 کنانیقالب کردن باز یعنیشدن به آنها  یکنزد
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 ها هم باعثو دور شدن از رسانه یف به مربیضع
 یسازمان ورزش یمهو ضربه زدن به ه یحواش

 ی،که انحراف افکار عموم یخواهد شد، کار
طرفداران، دور شدن اسپانسرها، عدم  یزشر

با باشگاه، برهم زدن  یکنانقرارداد باز یدتمد
به علت عدم  یرانتمرکز و .. خواهد شد که در ا

مسائل، با عنوان  ینا ییابیشهشناخت و ر
 شود.یم یاداز آنها  یبدشانس
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 نهم:_فصل

 یریتمد یکردن به جا یرهبر 

 یساز)صاحبان باشگاه، کنترل، محول 

 (یریگیمو تصم یگرانکارها به د

 

 :باشگاه صاحبان
اقتدار و به کار گرفتن کنترل، منوط به  داشتن

ه از اعتماد ب هایژگیو یناست که صاحبان ا ینا
 نفس الزم برخوردار باشند.

 یتبه شخص یتیاز افراد اصال  اهم بسیاری
که آنها در  ییجو و فضا یاکارفرما و  یس،رئ

 دهند.یاند، نمکرده یجادسازمان تحت امرشان ا
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 تریشگرا باشند. بواقع یدباشگاه با صاحبان
 یاز صاحبان قبل یها دوست دارند اسمباشگاه
 نباشد.

 :کنترل
 یآدم مستبد اقتدارگرا یکاز من،  یعموم تصور

 قا یاما دق ید،ب کنتعج یدعاشق قدرت است. شا
 طور است. ینهم
دارم و وسواس  یروزیبه پ یمن عطش خاص 

داشتن کنترل کامل در  یاردر اخت یبرا یبیعج
 من وجود دارد. 

کنترل من را  یمراقب بودم که کس یشههم من
خاطر هم بود  ینبر امور به چالش نکشد. به هم

سوال  ریقصد ز یرا که به هر شکل یکنانیکه باز
 فروختم.یبردن اقتدارم را داشتند، م

 :یگرانکارها به د یسازمحول
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کارها  یسازمحول یگرکارها و از طرف د کنترل
 سکه هستند. یک یدو رو یگرانبه د
به من نگفته بود که کار کردن  یآن موقع کس 

 ران،یگو انجام امور با سپردنشان به د یگرانبا د
 انجام کارهاست. یوهش ینموثرتر

 :یریگتصمیم
افراد  یریگیمتصم ییموثر، حاصل توانا همکاری

دارند و  یریگیمها قدرت تصمیاست. بعض
 نه. یبعض
ه است ک یابه گونه شانیتافراد شخص یبرخ 

 گاهینسبت به جا یرند،دوم قرار بگ یگاهاگر در جا
 خواهند داشت. یعملکرد بهتر ی،رهبر

اگر من قرار بود نفر دوم باشم مطمئنا  عملکرد  
 در خون من است! ینداشتم، چون رهبر یمطلوب

 :یلیتکم توضیح
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از باشگاه  یقیدق یفکشورمان هنوزم تعر در
 تریشب یادن یچرا که طبق استانداردها یم،ندار
ا است ت دارییمت یلها در شکل و شمایتفعال

 ! یباشگاه دار
 ینب یزها نصطالح باشگاهوجود همان به ا ینا با

کان مال طورینبودنشان و هم یخصوص یا یدولت
 است. یثآنها حرف و حد

در  فقط یداریمها، تبودن باشگاه یاتک رشته 
 ،یسن یهابودن رده یتاهم یبزرگسال، ب یگل

 باعث ییو نداشتن درآمدزا یعدم استقالل مال
ه از انباشت یدهتومان ب یلیاردهاشده که اغلب، م

ه آن ب یزقبل داشته باشند که هر سال ن یهاسال
 شود.یاضافه م یادیمبالغ ز
 ایشود یباعث م یو واقع یقچارت دق نداشتن

ها هدر باشگا یکتاتوریو د یتک قطب ییفضا
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زند یساز خود را م یهر کس ینکها یاحاکم باشد 
 شود.یم یدهد یکار یو غالبا مواز

-با رانت که یورزش یرمتخصص و غ یرافراد غ 

-یم یورزش یهاسازمان ینوارد ا یاسیس یها
 ییریتمد یبلبشو ینا یاصل یلشوند از دال

 هستند. 
 پرطرفدار یهاروزانه باشگاه یاستعفاها همین

مشکوک در  یرفت و آمدها یننمونه بارز ا
 ورزش کشورند.

 علم یهپا یفکه تعر یاراخت یضتفو مفهوم
رهبر  یک یهااست و از نشانه یریتمد
رود، متاسفانه در عمل یبه شمار م یزماتیککار

 شود.یم یدهبه ندرت د
 : هنر انجامیریتعلم مد یهو پا یعموم یف)تعر 

 مردم( یلهکار با مردم و به وس
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 و ی)مبارزه پنهان یاستر یزرقابت بر سر م 
( به سقوط هر نهاد، جامعه و یکدیگر یبتخر

ماجرا  یناز ا یزامد که ورزش نانجیسازمان م
 .یستن یمستثن

  یشنهاد؛اما به عنوان پ و
ساز و  ی،خارج یکنانباز یدخر یبه جا کاش
استخدام  یخارج یرشد که مدیفراهم م یکار
 ایچند شغله، ناموفق  یرانچرا که مد یم،کردیم

 یاز دردها یزنگ زده درد یبازنشسته با مغزها
 کاهد.یما مخصوصا  در ورزش نم یریتیمد
 

 دهم:_فصل

 یی،جوصرفه ید،)خر یامور مال

 ها(ها، مذاکره و داللپرداخت
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 :خرید
 یادیموفق تا حد ز یکردن سازمان مدیریت

قاعد را مت یگرانمساله است که د ینوابسته به ا
به  رییشتدستمزد ب یگرید یاگر جا یحت ید،کن

با  یهمکاردهند، راغب به یم یشنهادآن ها پ
 شما باشند.

به داخل و  یدفروشنده هم هست و با یرهبر هر
 لیتبد یآرزو یسازمان بفروشد. هر کس یرونب

 دیپروراند بایبزرگ را در سر م یشدن به رهبر
 یگرانبه د هایشیو بلند پرواز یدهدر فروش ا

 .بدرخشد
 :ییوجصرفه
 ییجووقت با خرج کردن پول به چاره یچه من

اه گهگ یددست نزدم. شا یمرو یشمشکالت پ
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را حل  یکوتاه مدت موقتا  مشکل یپول بتواند برا
 کند.
خرج  و یافریندب یراثتواند سابقه و مینم پول

 یاز طرفداران یومکردن پول باعث پر شدن استاد
را  میو ت ینندباران سرد بنش یرکه حاضرند ز

ا  با صرف ینعالوه بر ا .شودینم ،کنند یقتشو
تعد مس یهاتوان پسر بچهیمبالغ باال نمپرداخت 

 را جذب کرد.
 :یگذارقیمت
را متخصص  یاناز سر مرب یکس یچه مطمئنا 

را معموال   یگذاریمتداند، قینم یگذاریمتق
ن دانند که کارشایبرند م یرانمد یحوزه تخصص

دندان  ریخم یک یمتق یرندبگ یماست تصم ینا
 باشد. یدچقدر با یدنینوش یبطر یا

 :مذاکره
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در  یباعث شد تا نکات یکنانو فروش باز خرید
اجع من ر یاتتجرب یناول یرم،بگ یادمورد مذاکره 

که خودم در  یگردد به دورانیبه هنر مذاکره برم
کردم و رفتار رهبران یم یها کارگرکارخانه
 .یدمدیآن زمان را م یتجار یهایهاتحاد
 :هادالل

سه مثل مگس تسه ت هایستبرنامه فوتبال مدیران
 یننچ یدامروز هرجا را که نگاه کن یعنیهستند. 
 یبا رتق ینید،بیرا در عرصه فوتبال م یاشخاص
 یازسو فربه یبکاریبه جز فر یشان هم کارتمام

ا با ر یکنانباز ینکنند و روابط بیخودشان نم
 زنند.یبه هم م یانباشگاه و سرمرب

 :یلیتکم توضیح
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فرگوسن کمک  یسخت دوران کودک زندگی
بت به نس یاربس یگریکرده بود تا در زمان سرمرب

 بخرج دهد.  یجوئصرفه یکن،و فروش باز یدخر
 همچون یگرد یهاساده با باشگاه یسهمقا یک
ر و... که د یدرئال مادر یتی،سمنچستر ی،چلس

 یباروپا رق یهاو جام باشگاه یرهجز یگل
از به اندازه خرج بودند، نشان  یمشت یشگیهم

که هم باشگاه  یکردن دارد به صورت
 یباشد و هم طبق رسالت فرهنگ ینافتخارآفر

د و کن ییدرآمدزا دها بتوانبودن باشگاه یورزش
 ببرد. یشرا پ یمختلف یهابرنامه
 یتچه بهتر که جذاب یکنانکردن باز یبترق برای

 یشنهادهایکرد تا با توجه به پ یادباشگاه را ز
بهتر باز هم انتخابش باشگاه مورد نظر باشد 
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 یشکل ممکن ط ینکه فرگوسن به بهتر یکار
 ها از پس آن برآمد.سال
م و مزاح یشگیبه حضور هم یدنبا ینب ینا در

 یانکه همه سرمرب یها اشاره نکرد، موضوعدالل
قط شان فکه اغلب یکرده است، کسان یرا شاک

 یندهه آن ینندبیخودشان را م یمنفعت مال
 کشورشان را! یاباشگاه  یکن،باز

ان و کشورم یداخل یکنانبه ترنسفر باز نگاهی
 یهاسال یآنها ط یورزش یندهتباه کردن آ
 مطلب است. ینگذشته گواه ا

 
 

 :یازدهم_فصل
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فوران  ی،توسعه کسب و کار )نوآور 

 اطالعات و حفظ اسرار(

 :نوآوری
 یبخش تجار 2012و  1925 یسال ها مابین

ل کرد که قاب ییرآن قدر تغ یونایتدمنچستر 
 ینخر حضور من در اآنبود. در سال  یسهمقا

. یدپوند رس یلیونم 353به  یونایتدباشگاه درآمد 
د رش ینا یانبن یدان،در م یمت یتهرچند موفق

 و یسرئ یتمسئول ی،بود، اما رشد تجار یماد
داد که حاال تع یبود. سازمان شگاهبا ییاجرا یرمد

 نفر را در استخدام خود داشت. 200
 :اطالعات فوران
فراوان است که آدم  یااطالعات به اندازه امروزه
وقت  یچشود. من هیاطالعات غرق م یلدر س
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استفاده نکردم. هرچند که  یدئوییو یلاز تحل
-یاست، اما باعث م یدمف یابزار یدئوییو یلتحل

ها محو طور پشت سر هم ساعت ینشود آدم هم
اطر خ ینمسابقات فوتبال شود. به هم یتماشا
ن م کردم.یخودم اتکا م یهاچشم به یشترمن ب

کردم: یم یبنداطالعات را در دو دسته طبقه
شان بودم و  یسازکه حاضر به فاش یاطالعات
به مادر بزرگم  یکه حاضر نبودم حت یاطالعات

 .یمبگو
 :اسرار حفظ

 هستم و از به ییروکه من آدم گشاده هرچند
 انیگربا د یاتماطالعات و تجرب یگذاراشتراک

 ایزهچ یکنم، اما در مورد بعضیاستقبال هم م
 ام چون حفظرا نگه داشته یاطجانب احت یشههم
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 است. یو حفظ اسرار، اسلحه قدرتمند یرازدار
 و!نگ یگرانبه د یزیچ یچبود: ه ینشعار من ا

 :یلیتکم توضیح
و به روز  ینوآور یدر هر کار یتموفق یالزمه

بتواند در  ینکها یبودن است. هر سازمان برا
ه جز ب یارقابت از قافله عقب نماند، چاره یایدن

 .یستن یدجد یروز بودن و انجام کارها
 ،ینیتمر یهابا رشد دستگاه یورزش یطمح در
 یبه قدر یهو علم تغذ ینعلم تمر یکاوری،ر
 یهاشود با روشیکرده است که نم یشرفتپ

 دلخواه را به دست آورد. یجنتا یسنت
 یهایوهبه اخبار، اطالعات، ش ینآنال دسترسی

ر با رقبا و تبادل نظ یگرد یجنتا ینی،تمر یننو
قبل  یهاامروز با دهه یایتفاوت دن یگراند

 است. 
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که  یمختلف از منابع انسان یهاکار گروه تشکیل
تر در ساده یدارند تا کارها یژهو یهاتخصص
مجموعه را گرد هم آورده است  یکها باشگاه
 یلالملینب یتجار یهاشباهت به سازمانیکه ب

 .یستن
فصل از حفظ اسرار سخن  ینا یاندر پا فرگوسن

ها نسازما یبرا یخوب یتواند الگویگفته که م
 کشورمان باشد. یداخل یهاو باشگاه

 یهاز ثان یمکالمات در کسر یزر یکه حت ییجا 
 یاهیمکند، از رختکن تیم دایدرز پ یرونبه ب
 یبرا یزنیرا یره،مد یاتتا جلسات ه یورزش

 و.... یمرب یا یکنانتخاب باز
به  یاعتمادیاطالعات ب ینشت ینتبعات ا 

که  یاقدامات ینیبیشپ یف،ضع یجنتا یگر،همد
 د. دار یاغلب با شکست مواجه خواهند شد را در پ
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ه س یفقط گران شدن شبانه یرچهار دهه اخ طی
سابقه  یب یدر کشور بود که با اتحاد ینبرابر بنز
به  یخبر یشاجرا یخما از تار ینمسئول یاز سو

ا هاسرار همه نهاد یهمخابره نشد وگرنه بق یرونب
-یهمه قرار م یارراحت در اخت یلیها خو سازمان

 .یردگ
 
 
 
 

 دوازدهم: _فصل

و  یطلب)رقابت یگرانبا د یوندپ

 (یجهان یبازارها

 :یطلبرقابت
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دم، نبو یشترب یااز همان موقع که پسر بچه من
شکست  یوقت دوست نداشتم از کس یچه

 یتمساله به ترب ینا یلدل یدبخورم. شا
 یهایشهبه خاطر ر یامن برگردد،  ییگالسکو
 یام باشد که متعلق به طبقه کارگریخانوادگ
 هستم.
بال فوت یهاباشگاه یو دشمن داشتن برا رقیب

-شود که باشگاهیاست، چون باعث م یخوب یزچ

به نشان دادن عملکرد بهتر شوند، اما  یبها ترغ
به  یبطلو رقابت یکنم کشاندن دشمنیفکر نم
 داشته باشد. یسود یواقع یفضا

 :یجهان بازارهای
 ینهدر زم یاکه من هرگز مطالعه هرچند
به خاطر کار کردنم در  یام، ولنداشته یاقتصاد
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در مورد  یزهاییچ یل، تا حدودعرصه فوتبا
 گرفتم. یاداقتصاد 

 یهاچالش ی،خارج یکنانباز یدنراه رس از
 ینمعنا که ا ینهم به همراه داشت. به ا یدیجد

ده بودند ش یراس یایگانهها در کشور بیستفوتبال
از غذا گرفته تا آب و هوا و زبانش  یزکه همه چ

 کرد.یشان فرق م یبا کشور مبدا مادر
که  یعامل یگرنظر من گذشته از سد زبان، د به

 یخارج یکنانباز یبرا یایدهباعث مشکالت عد
است.  یمشود، مساله جا افتادن آنها در تیم
داشت  استقبال یافراد به باشگاه جا ینا یوستنپ

آورند موجب یکه به ارمغان م یو تکثر فرهنگ
 شد.یم یشترشدن هرچه ب یغن

 :یلیتکم توضیح
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مبارزه کردن است.  ینوع ی،ازش حرفهور اساسا 
-یموفق م یمختلف کسان یورزش یهادر رشته

داشته  یریناپذ یریس یطلبشوند که حس رقابت
رضا ا یروزیدو پ یا یککه با  یاباشند. به گونه
 دیدو بار شکست خوردن ناام یکینشوند و با 

 نشوند.
 یرقو نسبتا  ف یکارگر یاکه در خانواده فرگوسن

بارز  یست، نمونهبزرگ شده ا یتو پر جمع
گر است که ناخواسته در خانه و تالش یفرد
از خانه دائم در حال رقابت و ثابت کردن  یرونب

 خود بوده است. 
-خود ساخته و سرسخت که در بزرگ شخصیتی

تجربه کرده است.  یرا به خوب آن یثمره یسال
توانم به جرات ادعا کنم، سرگذشت مشابه یم
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 نیچن ینا یمشناسیکه م یاغلب افراد موفق
 است.
اضافه کنم که  یدبا یجهان یدر مورد بازارها اما

به مثابه  یورزش یهادر حال حاضر باشگاه
از هر لحاظ  یداند که بایتیچند مل یهاسازمان
را هم  یفرهنگ یمواجهه با تضادها یآمادگ

 داشته باشند.
 یاز موارد یربغ یخارج یکنانعنوان مثال باز به

 یرکه به کشو یکه در باال بدان اشاره شد هنگام
 ینیبه مسائل د یدشوند بایوارد م یرانچون ا

و...(  شخصیروابط  ی،مصرف مشروبات الک)
 دقت کنند.

 به دنبال یکنانها و بازباشگاه یراندر ا هرچند
 ی،و فرهنگ یهستند تا مسائل فن یمسائل مال

 یجخار یکنانباز یانضباط یهانمونه آن پرونده
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 نانیکباز یمنف یغاتاست و از طرف مقابل تبل
دارند )مثال: خلف  یرانکه از کشور ا یخارج
 !(یمال یهاوعده

ها هر ورزشکار و سال ینا یکه ط یددقت کن 
ه ب یتآمده ضمن شکا یرانکه به ا یخارج یمرب

ه را ب یرانیا ینهم مسئول یکل ی،مراجع قانون
 است.متهم کرده  ییگودروغ
باعث  یماالف نظر فرگوسن نه تنها نتوانستهخ بر

رمان کشو یژو باال بردن پرست یتکثر فرهنگ
بودیم نزول هم که  یزیبلکه از همان چ یم،شو

 . کردیم
 

 

: یزدهمس_فصل  
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ه دادن ب یاننقل و انتقاالت )آغاز کار، پا

 (یدجد یهاکار و چالش

 آخر  فصل

 
 :کار آغاز

را به  یسازمان یتکه تازه مسئول یرهبران معموال 
 که یادوست دارند در هر مساله یرند،گیعهده م

خودشان را به رخ  یرگذاریتاث یدآیم یشپ
روز  100صرفا   یهر رهبر معتقدند رخیبکشند. ب

را وقت دارد تا حضور خودش را  یتشاول مسئول
 کند. یتتثب

، رسندیم یریتیکه تازه به پست مد یکسان برای
از افراد تازه  یاوجود کردن با دار و دسته ابزار

 نفس جذاب است.
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 یرد،گ یرا به عهده م یدیجد یتآدم مسئول وقتی
 دایسر و کله مشکالت پ یخود به خود بعد از مدت

 شود.یم
 :دادن به کار پایان
 نیارتادر اخت یروزکه تا د یگاهیکردن جا ترک

است  ممکن یرغ یبا و تقر یستن یبود کار آسان
ر مرحله را پشت س ینمناسب ا یبشود به شکل

 گذاشت.
نها بودم، ت یونایتدکه در منچستر  یکل دوران در

به عهده گرفتن نقش من  یبرا یواقع یدایکاند
 بود. یروشکارلوس ک یونایتد،در منچستر

 :یدجد یهاچالش
پر کردن اوقات  یمتوجه شدم که برا 2013 سال

-یهم هست که م ییگرد یهایفراغتم سرگرم
 شود به آنها پرداخت.
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ده، تنگ ش یشاز همه دلم برا یشترکه ب چیزی
است که شوق استقبال از  یجوانان یهمراه
 را در سر داشتند. یرممکنغ یهاچالش
و  ینه اب یکه خودم قبل از بازنشستگ یاتوصیه
حرف  ینات را نپوش! اییدمپا یعنیگفتم، یآن م

 یناز همه شرح حال من است، به هم یشترب
خاطر است که درست بعد از صرف صبحانه، 

 .کنمیرا به پا م یمهاکفش یی،عوض دمپا

 :یلیتکم توضیح
 زیپست و رها نکردن م یتصد یزهمورد انگ در
-یا مر یفراوان یهادر کشورمان نمونه یاستر
ی تهیفش یهااند نام برد، دو شغله و چند شغلهتو

 یرنها را در مسآتواند ینم یقانون یچکه ه یخدمت
 دور کند، مگر کرونا! یرسانخدمت
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مورد نقل قول فرگوسن و گزارش عملکرد  در
و  یرروز اول تدب 100 یادروزه، ناخواسته  100
 یخبر یگرهست د یشدم که چند سال یدام
 .یستن

رفت و  یمبهتر است بگو یاها و نصب عزل
 یرنظیما ب یهاانهم در سازم یاتوبوس یآمدها
 است.
کتاب فرگوسن بارها و بارها از  ینسراسر ا در

 یسخن گفته که در جا یروشنقش پر رنگ ک
 خود جالب و قابل تامل است.

سال  39بعد از  یفرگوسن حت یتمام نشدن انگیزه
 دیونایترا در منچستر از آن یادیکار که بخش ز
د آموزنده باش یارتواند بسیما م یبوده است، برا

 !یمکه هنوز اول راه
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