
 

 

 

  



 www.volleyedu.com                                     لیبالاسرای وشدان

 

2 

 

  



 www.volleyedu.com                                     لیبالاسرای وشدان

 

3 

 

 کنند.یبا را جذب میزانسان های  ارزش های زیبا، درس اول:

 بزرگواری رفتار کنید. ترام وحمردم با ا ءبا همه

 خواهند آمد. هادوستدار آن اندیشه مردمِ ؛بسازید ،اندیشیدبدان میآنچه را که 

 موفق است. یبنیان رهبر ؛( بیندرا نمی ماه ویژه زمانی که کسی انجام کارهای درست بافکارنیک و  ) شخصیت

 یهافتاررعادات ما در ؛ او به شخصیت اشاره دارد ."میطور مکرر انجام می ده چه هستیم که بهآن ما" ارسطو می گوید

ت خوب عادا میخواستم در افرادی که تحت رهبری من هستند، من روزمره که آشکار می سازد ما که هستیم و چه هستیم.

شم اهمیت خواستم که آنها به آنچه می اندیها برای من مهم بودند.من مینگرشها و ارزش ها،استاندارد، ایجاد کنمرا 

 بدهند.

 ه قوانین.م گذاشتن باحترام گذاشتن به دیگران و احترا، احترام گذاشتن به خود این جمله تعریف خوبی از شخصیت است:

)مثل جمع کردن ظرف  شودهای کوچک شروع میباور داشتم که شخصیت با چیز ، شان بودمدر مورد کسانی که مربی

جای اینکه توقع داشته باشیم یکی از نیروهای خدماتی تیم این کار را بکند( و به چیزهای بزرگ مانند غذای خود، به

جای اینکه دنبال افرادی یابد. من بهام گسترش میویژگی فرد که در هرم موفقیت به آنها اشاره کرده 15صداقت، مهربانی و 

شده باشند، در جستجوی افرادی بودم که شخصیت داشتند. رهبری افراد فراتر از این باشم که فقط یک شخص شناخته

تواند این کار را بکند. یک رهبر خوب زندانبان هم می گوئید عمل کنند. یکاست که آنها را وادار سازید تا بدانچه که می

بسیار د ها باشجائیکه تهی از ارزش سازمان و اهداف سازمان را باور کنند. انجام این کار درکند که افراد، او، کاری می

که دهند، زمانیرختوانند م چیزهای بد میتما هاست: برنده شدن در مسابقه.جائیکه تنها چیز مهم کف خواسته ؛دشوار است

م شواهدی را که برای آنگاه تما ؛کافی است صفحه حوادث روزنامه امروز را بخوانید باشد. "شدن برنده "تنها چیز مهم 

   پی بردن به درستی این موضوع نیاز دارید، خواهید یافت. 

ها و استانداردهای خود را با آنها ارزش خواستم، افرادی بودند که مبانی رفتاری،بردن مسابقه میافرادی که من برای پیش

طور هم نیست که همیشه اتفاق بیافتد، چون به هرحال همهء این موضوع آن و آنها را باور داشتیم. به اشتراک گذاشته بودم

ند و دانهای شما را میهای اولیه و اساسی برای اینکه اطمینان حاصل کنید افراد ارزشما انسان هستیم، اما یکی از راه

های خود را آشکارسازید، تا جهان خارج بدانند که شما که هستید و روی بود، این است که ارزشپذیرای آنها خواهند

 اید.کید دارید و استوار ایستادهتأچه مبانی اخالقی و ارزشی و چه استانداردهایی 

رند و آنها را آشکار استانداردهای شما باور داآنها هم بر اصول و که کنید با انجام چنین کاری، شما افرادی را جذب می

 گذارند.سازند و با دیگران به اشتراک میمی
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 کند.کند که تیم در آن محیط عمل میمحیطی را ایجاد میدهید، آنچه که انجام می ؛رفتار شما به عنوان رهبر

 های بد هم اینچنین هستند.ارزش ؛های خوب خاصیت ربایش دارندارزش 

 دهید، سازمان شما مانند ها عمل نمائید، شما آنچه هستید که انجام میهای خود را آشکار سازید و بدانارزش

 کنند.شما خواهدشد. مردم در عمل از رهبر پیروی می

 گوید: الدو امرسون مییابد. رالف وشود و به چیزهای بزرگ گسترش میشخصیت با چیزهای کوچک شروع می

 ."شود.انباشته میشخصیت ذره ذره  "

 بردهها، استانداردها و رویکرد تو پیافرادی را انتخاب کن در طلب تو و سازمان تو باشند. شاید آنها به ارزش 

 باشند.
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 عشق ؛درس دوم: از قدرتمندترین کلمه سه حرفی استفاده کنید

توانند دیگران برای شما چه کاری می تا اینکه هید،توانید انجام دبیشتر به این بیندیشید که شما برای دیگران چه کاری می

 انجام دهند. نتیجه شما را شگفت زده خواهدکرد.

 دهید. تمام افراد در تیم مادانید، تا زمانی که بدانند شما چقدر به آنها اهمیت میدهد که شما چقدر میکسی اهمیت نمی

 شدند.یافته من میاعضای حقیقی خانواده گسترش UCLA در
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که برخالف قوانین  بود، با قید ضمانت آزاد کردم، با اینبار بازیکنی را که به خاطر تخلف رانندگی بازداشت شدهیک 

دهنده مهربانی و اهمیت دادن بودند هرچند کوچک، اما نتیجه هایی که نشانکرده بود. این کار و دیگر عملایالتی عمل

شان هدلیت رستی خود داشتم. بسیار مهم و حیاتی است که به افرادی کهمستقیم احساس عشقی بودند که به افراد تحت سرپ

 دهید.درک کنند که شما به آنها اهمیت می کنید اجازه دهید که بدانند ومی

آور و یا مستعد زیان باشم، رفتارهای زیان توانستم داشتهاز آنجا که عشق زیادی به افراد تحت سرپرستی خود در قلبم می

 کردم.کسی تحمل نمیمان را از هیچ گروه سالمترای آور بودن ب

از  پذیر است که اهمیت و توجه زیادی نسبت به کسی داشته باشم و او را روی نیمکت بنشانم، یا موقتاًبرای من امکان

 او را از تیم حذف کنم. تیم کنار بگذارم یا کامالً

 یافته شمایند.گسترش  ءافراد سازمان شما، خانواده 

 آنها  اعضای تیم به یک اندازه عشق بورزید، با اینکه ممکن است ءهمه هم تر از دوست داشتن است. بهعشق م

 را به یک اندازه دوست نداشته باشید.

  ،ید رفتاری نیست، هر یک از اعضای تیم شما با "عادالنه"اینکه با همه اعضای تیم رفتار مشابهی داشته باشید

 آن است، ببیند. ءرا که شایسته

 هایی باشید که توجه و مراقیت خود را نشان دهید، کوچکترین رفتارها، اغلب بزرگترین تفاوت به دنبال موقعیت

 کنند.را ایجاد می

  .عشق به معنی مدارا کردن با رفتارهای بد نیست 
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 .سوم: خود را یک معلم بدانید درس

کاری داشته که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان کمک مربی در تیم بسکتبال دانشگاه  با جان وودن هم "دنی کروم  "

 گوید: باره  میدر این ؛ویل شدلوئیس UCLAو بعدها نیز سرمربی دانشگاه 

توانیم ه میکا ما به بهترینی ت ؛فلسفه جان وودن این بود که هر آنچه را که برای بهترشدن تیم الزم بود، آموزش بدهد

برنده شدن یا باختن صحبت  ءهای پایه مورد توجه او بودند. بنابراین او هرگز دربارهمهارت ءتبدیل بشویم. جزئیات و همه

این تیم رقیب نزدیک ما در لیگ است، بنابراین امشب باید از  "آمد اینگونه صحبت کند: کرد. او قبل از بازی نمینمی

 "ی بگیریم. باید آنها را ببریم.آنها پیش

کرد. او احساس می کرد که اگر آنچه حتی خیلی از آنها را آنالیز هم نمیآنگونه نبود که خیلی به تیم حریف توجه کند، 

 "یک معلم خوب بود. را که الزم است به ما آموزش داده باشد، ما خوب عمل خواهیم کرد. او واقعاً

 ها آموزش یک رهبر است که به آن ءاعضای تیم شما پتانسیل آن را دارند که به تعالی شخصی برسند، وظیفه ءهمه

 دهد چطور این کار را انجام دهند.

  ثر، در گوش فرادادن بسیار خوب است و توانا. بسیار سخت است که در زمان حرف زدن، گوش مؤیک رهبر

 فرادهید.

العمر. هیچ دو نفری شبیه هم نیستند. هر یک از افراد مادام ءدهزنآموز خوب است، یک آمویک دانش یک معلم خوب

آید، هیچ فرمولی نیست که برای همه بری به میان میهتحت رهبری شما منحصر به فرد هستند.زمانی که پای آموزش در ر

برید، بقیه را ها را شما به جلو میدارند. بعضی ها به یک فشار احتیاجبعضیکاربردی باشد.همه پیروی نخواهندکرد، 

آموز خوب ها نیازمند آگاهی از طبیعت آدمی است. اینجاست که دانشکنید. پی بردن به این تفاوترهبری و هدایت می

 کند.تان کمک میبودن به شما در رهبری

گیری از عبارات و کلمات کلیدی کوتاه بهره من به جای استفاده از جمالت طوالنی که درک و تحلیل آنها دشوار است، با

روی کنند، به آنها ارائه خواستم افرادی تحت رهبری من از آن دنبالهکردم مثالی را که میآموزش می دادم. من سعی می

اختم. پردطبیعت آدمی می  ءدهید، اعمال شما. من به مطالعهدهم. بهترین ابزار آموزشی، مثالی است که خود شما ارائه می

 من به یادگیری ادامه دادم، من به آموزش ادامه دادم.

مان کمک کنم که پیشرفت کند توانم به تیمچطور می "پرسیدم: بار می 100و وقتی سوال اصلی در مربیگری را از خودم 

 "و بهتر شود؟ 

  ،ما شبیش از سخنان بهترین ابزار آموزشی آن چیزی است که خود شما انجام می دهید. اعمال و رفتار شما

 ارزش دارند.

 کنند.های مختلف پیشرفت میصبور باشید، افراد با سرعت 
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 دهنده دهنده، الگو، روانشناس، انگیزهمعلم، مشاور، سازمان ؛های زیادی بر عهده داردیک معلم خوب نقش

ها قشناین  ءهمه  ءمتخصص کنترل کیفیت، داور، وقت نگهدار، بدنساز و ...، اطمینان حاصل کنید که از عهده

 آئید.برمی

 ست.یک نمایش خوب موثرتر از یک توضیح عالی 

 العمر است.آموزی مادامیک رهبر بزرگ معلمی است که دانش 
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 : احساسات دشمن شماست. درس چهارم

ونسرد، در خو بیش از حد هیجان، جدا از جریان بازی کردند، من را بیبعضی از افراد که بازی های تیم ما را نگاه می

 کردند. این وصف فراتر از حقیقت بود، اما به هرحال یک تمجید بود.طول بازی و روی نیمکت توصیف می

های حالت روانی، از کوره دررفتن و فوران خشم، در اغلب موارد سودی ندارد و باال و پایین شدن ؛احساساتی بودن

 شود.رفتن زمان میبینبودی و ازث ناعکند، و باکمکی به بهبود شرایط نمی

های ناگهانی باشد، شدنشدن های حالت روانی و احساسی و عصبانیمن فهمیدم که اگر رفتار خود من پر از باال و پایین

رفتارهای قابل قبول را تعیین  ءرهبر تیم، رفتارهای خود من محدوده ام. به عنوانمن اینها را برای دیگران نیز تصویب کرده

 کند.می

شان شیار شدم. پیام من به کسانی که رهبریوپس از این من در کنترل احساسات و رفتارهای خود بیشتر مراقب و ه

اید و کنترل را از دست داده اگر شما اجازه دهید که احساسات شما کنترل را در دست بگیرند، شما "کردم ساده بود: می

ود من بایستی که رفتارها و احساساتم این درس را بیاموزند، خ ،تحت هدایت منبرای اینکه افراد  "بود.پذیر خواهیدآسیب

 کردم.را کنترل می

ه گیری از سرزنش نکردم، البته اگر با بهر پس از این، من هرگز خودم را برای تصمیمات و کارهایی که کارآمد نبودند

بودم. شاید آن تصمیم یا کار اشتباه بود، اما من داده  اطالعات موجود و بهترین تحلیل و ارزیابی خود آنها را انجام ءهمه

دادند من در مسیر گیری مرا کاهش میشدند و کیفیت تصمیمدر مسیر اشتباه نبودم هرگاه که احساسات بر من مسلط می

هرچه کنترل  ردم، اماگیری و رفتار کگرفتم. در اوایل دوران مربیگری خود بارها در مسیر اشتباه تصمیماشتباه قرار می

 احساساتم نظم و سروسامان بهتری پیدا کرد، کمتر به مسیر اشتباه رفتم.

رهبری که اسیر احساسات باشد، ضعیف است و تیمی که هدایت  ؛رهبری که شدید کار می کند، رهبری قویتر است

 پذیر.کند تیمی است آسیبمی

 

 د و آن را تحسین کنید.در جستجوی تالش شدید و با ثبات در راه رسیدن به هدف باشی 

 کند.پذیر میاحساساتی بودن، رهبر و تیم را آسیب 

 شوند.فرازهای احساسی به فرودهای احساسی منتهی می 

 یک قهرمان است. ءثبات در اجرای عملکرد سطح باال، نشانه 
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 دست نیاز است. 10برای کسب هر امتیاز به پنجم: درس 

 انجام داده یک حرکت خیلی خوب  یاه ای که یک پاس عالی به شما داداطمینان حاصل کنید که از هم تیمی

 تشکر کنید و او را تحسین نمائید.

  الشی چ  ءاعضای تیم یک وظیفه ءداشته باشند. زمانی که همه "ارزشمند بودن  "باید احساس همه اعضای تیم

های خوبی رقم ند، از اجرای آن لذت ببرند و برایشان چالشی باشد، اتفاقبر عهده داشته باشند، که آن را بپذیر

 خواهد خورد.

 هایی باشند تا از هم اعضای تیم باید به دنبال موقعیت ءبرای ایجاد فضای مثبت و حمایت کننده در تیم، همه

 تقدیر و حمایت کنند.

 برد.نمی از اینکه بازیکن ذخیره باشد، لذت سک یک تیم داشته باشید، نه بازیکنان شروع کننده و ذخیره، هیچ 

های سازمان یا تیم شما درست کار نکنند، اگر یکی از بخشمهم نیست که محصولی که تولید می کنید چقدر بزرگ است، 

 شتیاق انجام دهند.اشان را به درستی و افراد باید وظایف ءهمه یابید.خواهید دست نمیای که میبه نتیجه

ای هستیم. ممکن است بازیکنان بزرگ م می گفتم که ما به عنوان یک تیم، مانند یک ماشین قدرتمند مسابقهبازیکنانمن به 

رسید. اگر  ها پنچر باشند، به جایی نخواهیمو باتجربه تیم ما مانند موتور بزرگ ماشین باشند، اما اگر یکی از الستیک

موتور قوی  آیند.ها از جای خود بیرون مییم، در طول مسیر چرخنبسته باشها را خوب های نو خریده باشیم ولی پیچچرخ

رانی مهم اتومبیل ءقهها، بزرگ یا کوچک، در مساببخش ءهای ماشین درآمده باشند؟ همهآید، وقتی که چرخبه چه کار می

مبیل به یک راننده احتیاج داشت. اتوو البته  ول مسابقه سهیم هستند.طهای اتومبیل در حرکت ماشین در بخش ءهستند. همه

 اتومبیل بودم. ءمن راننده

قدرت از ناشی ها قدرت دسته گرگ "من به شواهد علمی نیاز ندارم که بدانم گفته رودیارد کیپ انیگ درست است که: 

 ؛ن فرد و سازمانبی ءاین جمله رابطه "هاست.گرگ ءدسته ناشی از قدرتگرگ هر هاست و قدرت هر یک از گرگ

 کند.را تشریح می ؛بازیکن و تیم

 آوری.توانی باشی، آرامش ذهنی به دست میبا تالش شدید و با ثبات در تبدیل شدن به بهترینی که می 

 درک کنند. خود تیم است. هم شما و هم تیم شما باید این حقیقت را کامالً ،تیم ءستاره 

  ،شکل دهند.بهترین تیم را آنگونه نیست که همیشه بهترین بازیکنان 
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 شوند.: چیزهای کوچک باعث به وقوع پیوستن چیزهای بزرگ میششمدرس 

 کارها  ءرسند. انجام دادن درست همهکارهای بزرگ فقط با عالی انجام دادن جزئیات کوچک به سرانجام می

 مانند.ها تحت فشار استوار و پابرجا میعادتباید عادت ما شود، 

  در  دستیابی به اهداف دوردست و بزرگ )قهرمان شدن در ورزش، نتایج فروش ساالنهرهبری اغلب آنقدر روی

 ؛گیردشود، صورت نمیکند که توجه کافی به آنچه باعث رسیدن به آن هدف میکید میتأ( و ...  تجارت

جزئیات مهمی که شما هر روز و هر دقیقه جزئیات و کارهای کوچک مربوط به کار خود را چقدر بزرگ و 

دهید. چیز بزرگی در کار نیست، فقط یک انباشت منطقی از کارهای کوچکی که با باالترین عالی انجام می

 شود.باعث به وجود آمدن یک دستاورد بزرگ میاند، استاندارد انجام شده

 چیدن وسایل و موارد مشابه،  ءها، نحوهبستن بند کفش، فرم جوراب ءها، مرتب بودن موها، نحوهبودن لباس تمیز

 دهند.های بزرگ آتی را تشکیل میجزئیاتی هستند که اساس موفقیت

تفاقی رخ د ابه هر یک از جزئیات مانند بستن پیچی در بال هواپیما بنگر. اگر یک پیچ بال هواپیما خوب بسته نشود شای

 شود و هواپیما سقوط خواهدکرد.ندهد، ولی اگر چندین پیچ خوب بسته نشوند، بال هواپیما جدا می

خواستم هیچ چیزی باعث افت عملکرد تیم در طول تمرین یا مسابقه شود، بنابراین همه جزئیات مرتبط با عملکرد من نمی

 شدند.ای درست انجام میتیم مهم بودند و باید با شیوه

ها نیز باید دقیق و با جزئیات کامل های تمرین باید تمیز و مرتب باشند و درست پوشیده شوند، تکنیکهمانطور که لباس

و همه افراد مشغول در تیم نیز باید کارشان  یز باید مثبت و حمایت کننده باشد،ها و رفتارهای بازیکنان نانجام شوند، حرف

ر نهایت عملکرد داستاندارد باالیی در انجام همه جزئیات قرار داده بودم تا راین من را به بهترین شکل انجام دهند، بناب

 تیم با باالترین استاندارد انجام شود.

بینند، اما تعداد کمی هستند که اهمیت عالی انجام شدن جزئیات منتهی به دستیابی به اکثر افراد فقط جام قهرمانی را می

 "شوند. بنا به تجربه من، عاشق این هستم که ببینم کارهای کوچک، درست انجام میآن جام را درک کرده باشند. من 

 انجام دادن درست کارهای کوچک است. "راز موفقیت 

  چیزهای بزرگی وجود ندارند، چیزهای بزرگ فقط انباشت منطقی چیزهای کوچکی هستند که درست انجام

 اند.شده

  کنان و موفقیت بازی "نوع جوراب پوشیدن "بین  ءشود، رابطهمیموفقیت از انجام درست جزئیات پایه شروع

 تیم را درک کنید.

 های خوب زاید، عادتیابند. شلختگی، شلختگی میها در محیطی با استانداردهای عملکردی باال پرورش مینخبه

 را آموزش دهید، به ویژه در جزئیات.
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 هر روز شاهکار خود را خلق کن. هفتم:درس 

  و اجرا  برای به وجود آوردن نتایج واقعی و ارزشمند بایستی که با دقت زیاد و حساب شده سازماندهیفعالیت

 ارد.ها در زمین بازی پارک وجود ندها و بازی و دویدن بچهشود. وگرنه فرقی بین تمرین

 بسیار دردناک دادن هر لحظه  از دست ترین دارایی شما باشد.شاید مهم ؛زمان، زمانی که درست استفاده شود

فق احترام تمام رهبران مو را باز نخواهید یافت. هرگز آن ؛مانند پرتاب کردن یک سکه طال درون اقیانوس ،است

 زیادی برای زمان قائل هستند.

به موقع حضور پیدا  "روی کردم این بود: یکی از معدود قوانینی که من از روز اول مربیگری تا آخرین روز از آن دنباله

 ءدهندهشانشدند. دیرکردن نشکستند با عواقب جدی روبرو میمی. بازیکنان و حتی کمک مربیانی که این قانون را " کنید.

توانم احترام خود به زمان نشان دهم، تاکید روی هایی که میاحترامی به زمان است. من احساس کردم یکی از راهبی

 شناس باشم.شناسی بود، و اینکه خودم وقتوقت

کرد، خیلی جدی و با اخم گرفت و هرآنچه را که داشت ارائه نمیدر طول تمرین بازیکنی بود که تمرین را جدی نمی اگر

توانت هست که با  فکر نکن که اگر فردا دو برابر تمرین کنی، کم کاری امروزت جبران میشه. اگر در "گفتم: به او می

خواستم به ه دیگر بود که می. این یک را"با اون شدت تمرین کنی. خوام که همین االن شدت دو برابر تمرین کنی، می

 العاده بسازند.تمرینی فوق ءو از هر جلسه تمرین یک شاهکار و جلسه ؛آنها بگویم زمان را تلف نکنند

بود. من ی های من به عنوان مرببندی  و مدیریت زمان، یکی از دارائیدهی کارآمد زمان، بودجهمن باور دارم که سازمان

جویم. به تدریج آموختم چطور بازدهی هر دقیقه را به حداکثر  دریافتم که برای پربارتر کردن زمان، چگونه از آن بهره

 کرد که بهتر بشویم.برسانم. در عوض، هر دقیقه بیشتر کمک ممکن را به تیم ما می

آمد، من در بین گیری از آن به میان مین و بهرهای احترام به زماپترین مربی نبودم، هرگز. اما وقتی من هرگز بادانش

 کردم که از هر دقیقه یک شاهکار بسازم.گذاشتم، و سعی مینهادم، به آن احترام میها بودم. من زمان را ارج میبهترین

 و به ه که آن را دوبار اگر زمان نداری که کاری را االن درست انجام دهی، کی زمان آن را پیدا خواهی کرد (

 انجام دهی؟ شکلی درست( 

 آید که دانش خود را در آن زمینه به کار ببرید و در عمل بیاموزید.یادگیری ارزشمند و واقعی زمانی به دست می 

 .بدون زمان شما هیچ چیزی ندارید با احترام زیادی با آن برخورد کنید 

 سازند.های پربار میتمرینی ارزشمند را دقیقه ءیک جلسه 

 معنی دستاورد داشتن نیست. فعال بودن به 

 110درصدی فردا جبران کنی. تو  110توانی با تالش درصد خود را به من بده. تالش ضعیف امروز خود را نمی 100

 خواهم.درصد داری، و این چیزی است که من همین االن از تو می 100درصد نداری. تو فقط 
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 انمندتر است.و: هویج از چماق تهشتمدرس 

ب بودن واقعا خو ؛مربی وودن از شما انتظار داشت که واقعا خوب باشید " : UCLAبیل والتون، بازیکن تیم دانشگاه 

کرد که ما برای یک چیز عادی و نرمال نیاز به تشویق داشته باشیم. اما به عنوان او فکر نمی یک امر عادی و نرمال بود.

او خواهیم دید. وقتی مهارتی را در سطح  ءاالتر ببریم، لبخند کوچکی در چهرهدانستیم که اگر سطح خود را ببازیکن می

ایم در سوت کردیم که چه کار بزرگی انجام دادهر میدادیم و پیش خودمان فکهای قبلی خود انجام میباالتر از توانایی

 ."االن دوباره انجامش بده، با سرعت بیشتر "گفت: دمید و میخود می

ازه آغاز کرده تدر چهارچوب انتظارات، قوانین و رفتارهای سازمان، هم انتقاد وجود دارد و هم تقدیر. زمانی که کارم را 

هایی هم برای دادم و جریمههای خیلی کم. قوانین را با جزئیات کامل توضیح میبودم، قوانین زیادی داشتم و توصیه

 تخلف از قوانین وجود داشت.

شد. جریمه اغلب جریمه به صورت خودکار و بدون هیچ بحثی انجام می شکست،زیکنی یکی از قوانین مرا میزمانی که با

 سخت بود، و از دیدگاه امروزی، بیش از حد سخت بود.

دقیق و  جریمه چه زمانی و چگونه باید اعمال شود نیاز به بررسیمورد اینکه نجام دریافتم برای تصمیم گیری درسرا

ای تغییر های کمی داشت، به مربیای که قوانین زیاد و توصیهها من از مربیباشد. با گذر سالقضاوت با صبر و تامل می

های قوی و های ویژه را با میزان زیادی با توصیهقوانین و جریمه داشت. های بیشتریپیدا کردم که قوانین کمتر و توصیه

انضباطی و تری به بیداد تا واکنش سازندهپیامدهای کلی جایگزین کردم. این کار به من قدرت تشخیص بیشتری می

 بدرفتاری نشان دهم.

د تحت رهبری مسیری هدایت کنم که احترام افرامن به عنوان یک مربی و یک رهبر به این باور رسیدم که اگر خودم را به 

ترین ابزار یوقتی چنین اتفاقی افتاد، من یکی از قو خود را به دست آورم، چنین حسی در آنها نیز به وجود خواهد آمد.

د ند، اعتمااست. چرا؟ چون وقتی افراد تیمی به شما احترام بگذار "اعتماد "رهبری را به دست خواهم آورد که نام آن 

ا به خودم جلب کنم. در نتیجه ترام آنها رحکردم تا اعتماد و امن سخت تالش می آنها نیز به سمت شما جلب خواهد شد.

رزشمند زدم، برای آنها بسیار پرمعنی و اشان میزدم، با به پشتیا چشمک می دادم،شانه تائید سرم را تکان میوقتی به ن

 بود.

 البته  شود.تحسین یک رهبر مورد احترام است. باعث ایجاد افتخار میموارد ثرترین هویج )تشویق( در اغلب ؤم

 در آن زیاده روی نکنید.

  کنیدنکار تحسین برانگیزی انجام نشده، تحسین  واقعأاگر. 

 زده و شرمسار کردن.هدف انتقاد اصالح، بهبود و تغییر است و به ندرت خجالت 

 است که بتوانید تغییر مثبتی ایجاد کنید.کنید، خیلی سخت وقتی مخالفت و دشمنی می 
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 موقعیت عالی شدن را برای همه فراهم کنید.: درس نهم

 اش را دارید، انجام دهید.کنید تواناییتوانید فراتر از آنچه که فکر میشما همیشه می 

 باره نیاید.وشما را زد. اگر آماده نباشید، ممکن است د ءآماده باش و شانس شاید در خانه 

 قیقه اگر فقط برای دو د شود.ت بزرگ محسوب میقعیهیچ موقعیت کوچکی وجود ندارد. هر موقعیتی یک مو

 دو دقیقه ممکن نمائید. "بهترین  "کنید، آن را تبدیل به بازی می

 ه آنها برهبر این است که  ءهر یک از اعضای تیم شما این پتانسیل را دارند که به تعالی شخصی برسند وظیفه

 ند تا به این تعالی شخصی دست یابند.کمک ک

 نهایی  ءنتیجه ءدانستند که من دربارههمه می ؛توانی سرت را باال بگیریمطمئن شو که بعد از پایان بازی می

 کردم.صحبت نمی

یم دادم، تدر هر نقشی که به شما در  "کردم: من این عبارت را خیلی شفاف در آموزش و مربیگری خود تشریح می

.چه به عنوان بازیکن شروع "ام توانایی خود و به بهترین شکل ممکن انجام دهید. های خود را با تمو مسئولیتوظایف 

خواستم که در جستجوی کننده، چه به عنوان بازیکن جایگزین، چه به عنوان بازیکن ستاره، از هر کدام از بازیکنان می

 .توان خود فعالیت کنند و خود را با کسی مقایسه نکنند ءپتانسیل و همه ء، و با همهتعالی شخصی خود باشند

وان بکوشند هرکدام در نقشی که دارند با تمام ت؛ اعضا باید به تعالی شخصی خود برسند ءبرای موفقیت یک سازمان، همه

 که بهترین عملکرد خود را برای کمک به تیم ارائه دهند.

بینند تالش آنها در بهتر شدن تیم سهیم ود بکوشند و از اینکه میوقتی که همه اعضای یک سازمان برای تعالی شخصی خ

ترین نیروها را در وجود آنها آزاد ترین و سازندهاست، لذت ببرند و به خود افتخار کنند، در چنین شرایطی شما قوی

 اید.ساخته

شده با بهترین توان و مهارت نها گذاشتهکردن، باید نقشی را که بر عهده آز پیشرفتطلب بدانند که قبل ابگذارید افراد جاه

اند، بهتر درک کنند که چطور کار آنها به بهتر شدن تیم کمک کرده که کمتر دیده شدهخود انجام دهند.بگذارید افرادی 

 است.

 هند، شانسبه افراد تحت رهبری خود یادآوری نمائید که الزم است صبور باشند، و اگر به پیشرفت و بهتر شدن ادامه د

تان زمانی که موقعیت "دادم، طلب هشدار میاغلب زمانی که کمترین توقع را دارند. من به بازیکنان جاه ؛آمدآنها خواهد

 ."از راه رسید، آماده باشید، چراکه ممکن است دوباره نیاید.

 .بزرگی یک رهبر در این است که اوج عملکرد و تعالی را در دیگران ایجاد کند 

  ،یگر.دشود، نه با شخص مانند موفقیت، با پتانسیل خود شخص سنجیده میتعالی شخصی 
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 کنید آموزش دهید که برای آن آماده شان میآیند. به کسانی که رهبریا برای پیشرفت غیرمنتظره میهموقعیت

 باشند و همینطور صبور باشند.

  شود.شده حاصل می دادهپیشرفت فقط با عالی انجام دادن نقش و مسئولیتی که در سازمان به شما 
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 موثر باشید. : به دنبال ایجاد تغییراتدهمدرس 

 کنند.هرگز بهانه نیاور. دوستانت به آن احتیاج ندارند، دشمنانت آن را باور نمی 

 .همواره به دنبال ایجاد تغییراتی باشید که عملکرد تیم را بهبود دهد 

کند، گویی ذهنم از بردن جام قهرمانی جلوگیری نمی UCLAپس از آنکه پی بردم امکانات ضعیف تمرینی در دانشگاه 

شد. به صورت جامع و دقیق آنچه را که در حال انجامش بودم مرور کردم بندی از روی چشمانم برداشتهو چشمباز شد، 

گشتم که با ایجاد آنها تیم دانشگاه  غییراتی میدهم. به دنبال تتوانم کارها را بهتر انجاماندیشیدم که چطور میو به این می

UCLA  باشد.بعدی داشتهثبات و شرایط رقابتی بهتری برای فصل 

ویل، زمانی که در هواپیما در مسیر برگشت بودیم، جری نورمن سیناتی در لوئیسپس از برد نزدیک در برابر تیم سین

کنیم، کرد به ارائه دالیل خود که چرا ما باید در فصل بعد از روش دفاع در کل زمین استفادهمربی تیم، دوباره شروعکمک

بند از روی چشمانم بودم، ولی پس از این برد نزدیک و حساس، گویی چشمقبل نپذیرفتهپیشنهادی که من در فصل 

وجودآمد. این روش دفاعی رفتم، و انجام دادم و تغییر موثر و مهمی در تیم بهپیشنهاد را پذی بود، و این بار اینشدهباز

 های متوالی تیم ما داشت.یی در قهرمانیسزاشد و سهم به UCLAدانشگاه )پرس( درنهایت تبدیل به خصلت بارز تیم 

سیناتی، چشمان مرا بازکرد، و نالیدن و غرزدن از شرایط بد سالن تمرین و چندان قوی سینبرد نزدیک دربرابر  تیم نه

وجودآورم بهثری در تیم ؤمدار و نیهایی بودم تا بتوانم تغییرات معحلامکانات تمرینی نامناسب را کنار گذاشتم، و دنبال راه

ر ضروری بود و و دفاع پرس یکی از آنها بود. خوشحال بودم که این اتفاق افتاد. اگر این تغیی ؛که عملکرد تیم بهتر شود

 شدیم، شاید اینقدر خوشحال نبودم.ما مجبور به اعمالش می

  نباش. فعلی قانععملکرد و نتایج  بههرگز 

 چگونه؟"، بپرسید "نه"کنار بگذار. نگوئید ها برای نرسیدن به سطح بعدی را تمام بهانه". 

 ویژه به تیم رهبری(.دهد )بهفرامییک رهبر خوب گوش 

 احترامی نباشد.ها و نظرات تا زمانی سالم است که در آن نفاق و بیثر و قوی ایدهؤتبادل م 
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 : به تابلوی امتیازات نگاه نکن.یازدهمدرس 

 و هم در مسابقه بهترینی  تمرین هرگز. پیام او این بود که هم در ؛کردشدن صحبت نمیبرنده ءجان وودن درباره

شوید، اگر در تیم همه این کار را دهید موفق میهدف این است، اگر این کار را انجام ؛توانی ارائه بدهرا که می

داد و به ما یاد داد که آن را وزش میو به این موضوع باور داشت، این را آمادهند، تیم موفق خواهدشد. انجام

 ." UCLA، بازیکن تیم  دیو میرس" کید داشت.تأسازی و تالش و پشتکار باور کنیم. او فقط روی آماده

  شدن ندهبر ءکردم که اگر همش دربارهمن فکر نمیشود. در زمان حال انجام می آموزش، یادگیری و اجرا، همه

 یابد.می پیروزی افزایشصحبت کنیم، شانس ما برای 

های خود را قطع کنید، خواهید نوار شکستاگر می خواهید روند بردهای خود را ادامه بدهید، فراموشش کنید. اگر می

ریزی برنامه فراموشش کنید. همه چیز را فراموش کنید، به هیچ چیز فکر نکنید، فقط تمرکز کنید روی تالش بسیار زیاد و

باخت، یا -ندوزید، به رکورد برد "تابلوی امتیازات"پیشرفت مداوم ضروری است. نگاه خود را به هوشمندانه که برای 

ای که دارید ترین وظیفهتوجه بیش از حد به نتیجه و تابلوی امتیازات، ذهن شما را از مهم ؛نتایج و اعداد و ارقام دیگر

تک بازیکنان و کل تیم. در هر شرایطی ای بهبود عملکرد تکدهی و تالش بسیار زیاد برریزی و سازمانبرنامهکند، دور می

تر، آنچه اهمیت دارد این است که روی پیشرفت که هستید روی نوار پیروزی یا شکست، در امتیازات جلوتر هستید یا عقب

ما را به  یب است کهبیشتر شبیه یک فر ؛های مختلفشحالت ءدر همه "تابلوی امتیازات"بازیکنان و تیم تمرکز کنید. 

 کند.های پیشرفت دور میما را از جستجوی همیشگی برای یافتن راه خواند و توجهسوی خود می

بهترین عملکرد  به عنوان رهبر تیم، وظیفه من این بود که تمرکز بازیکنان را از روی نتیجه بردارم و آن را معطوف اجرای

ه برای بهتر کردن فردا، کاری است که االن ز انجام دهیم، و تنها راتوانیم کاری درباره دیروو پیشرفت مداوم کنم. ما نمی

 ریزی هوشمندانه.دهید، با تمام توان و برنامهانجام می

 .نگران تالش هوشمندانه امروزت باش، نه نگران نتایج فردا 

 .نگاه کردن به تابلوی امتیازات اعتیادآور است. این عادت را از بین ببرید 

  رویاهای خود را مشخص کنید و بنویسید و در محلی مناسب نگهداری کنید.اهداف، آرزوها و 

 شدن تمرکز کنید، روی مبارزه و اجرای بهترین عملکرد تمرکز کنید.بیش از آنکه روی برنده 
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 .توستدارایی سرمایه و : شرایط سخت، دوازدهمدرس 

  :همیشه ست کهاین ا دادانجام  توانزندگی می بهترین کاری که دردرس بزرگی که از جان وودن گرفتم این بود 

، به ویژه وقتی دهیر همه کارهایی که انجام میدهی )در همه شرایط و دتوانی انجامبهترین عملکردی را که می

یازات چیز ای، حتی اگر تابلوی امتدهی یک برندهمی(. تا زمانی که این کار را انجامشرایط سخت می شوند.

هایی شوند، اما بازیکنان و تیمها و بهترین بازیکنان نیز هرگز برنده نمیو برعکس. بهترین تیمدهد دیگری نشان

این چیزی بود که او  او بود. ءد. این فلسفهگذارند، یک برنده هستنکه بهترین عملکرد خود را به نمایش می

 ." UCLAکن واشینگتون، دانشگاه " داد.آموزش می

  ،ها در شرایط سخت کار شوید. ارزش انسانبه دست شود، واقعاًوقتی که شرایط سخت میجنگنده و مبارز باشید

 شود.مشخص می

 تر کند. جام و مدال تر، بهتر و سرسختتواند شما را قویآمد بگویید. شرایط سخت میبه شرایط سخت خوش

این ، و هوشیارتر باشدتر خت باشد و در این شرایط سرسختسرود که پذیرای شرایط به سمت مبارزی می

شود که قرارگرفتن در شرایط سخت را به شانس بد و سرنوشت ربط سرسختی و هوشمندی زمانی آغاز می

کند. چیزهای خوب فقط تر میزدن ما را ضعیف رآوردن و غُها را کنار بگذاریم، چون بهانه بهانه ءندهیم و همه

شرایط تمام تمرکز  ءکنند. در همهن موضوع را درک میآیند. رهبران خوب ایاز دل شرایط سخت بیرون می

توانید تقدیر ما نمیشتالش خود در انجام آنچه که تحت کنترل شماست،  ءکار بردن همهخود را بگذارید در به

 توانید به آن واکنش نشان دهید.را کنترل کنید، فقط می

 تند.و پایدار هس ندرت ارزشمند آیند، بهدست میاهدافی که با تالشی اندک به 

 

گویند کنند و مییر نگاه میشوند، در چشمان تقدیمچیره بر موانع مانند و های رقابتی پابرجا میکسانی که در محیط

 روند.ند کردن و بهانه آوردن، با قدرت به پیش میرولُو سپس بدون نالیدن و غُ "خوش آمدی"

و این موضوع  ؛بل درک هستندناعادالنه و غیر قا نظر کامالًبه  دهند کههم در رهبری و هم در زندگی وقایعی رخ می

العمل خود به وقایع توانیم چگونگی عکستوانیم تقدیر و سرنوشت را کنترل کنیم، میاجتناب ناپذیر است. با اینکه نمی

تان خود را به کار بستم  مامبیشتری به پیش رفتم و ت ءبینی و ارادهاین موضوع را پذیرفتم، با خوشیم وقتی نرا کنترل ک

 وجودآورم.تا در هر شرایطی بیشترین بازدهی را به

کنند. یک خوشبین العمل شما حیاتی است، چراکه شما الگوی تیم هستید و آنها از شما پیروی میدر رهبری، عکس

دهند واکنش را نشان میگرا باشید و به خودتان یادآوری کنید که اوضاع برای کسانی که به تغییر شرایط بهترین واقع

 یابد.مانند(، به بهترین شکل تغییر میبین باقی می)سرسخت و هوشمند و خوش
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 بود.شوند. شما نیز از این قانون مستثنی نخواهیدهایشان با بدشانسی و بدبیاری مواجه میتمام رهبران و سازمان 

 از بدبیاری و سرنوشت بد نزنیم، بلکه با  کند، به شرطی که دمتر میقرارگرفتن در شرایط سخت ما را قوی

 بینانه باشیم.های خوشحلبینی به دنبال راهسرسختی و خوش

 توانید شناسایی کنید؟، نمیهر چند وقت یکبار، موقعیتی مناسب را به دلیل اینکه لباس بدشانسی به تن کرده 

 

 


