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پیتففشار

شاید بپرسید به عنوان پسری که در مزرعه ای شمال ایتالیا بزرگ شد،  هرگز تصوِر مدیریت در یک 
شغل میلیون پوندی به ذهنم خطور کرد؟ البته که نه. تمام چیزی که می خواستم فوتبال بازی کردن بود.

امروز که به گذشته نگاه می کنم،  متوجه می شوم که ما فقیر ولی خوشحال بودیم و همین خانواده 
اصوِل درس هایی را به من یاد داد که در این کتاب خواهید خواند. چیز هایی مثل احترام و وفاداری، 
ارزِش سخت کوشی و اهمیت خانواده. این ها بذر هایی است که همان ابتدا در من کاشته شد و بعدها در 

مسیر زندگی، دوران فوتبال و بعد از آن در مربیگری به بار نشست.
»رهبرِی خاموش« مجموعه ای از تفکرات من در فوتبال است و فلسفه ای که توضیح می دهد برای 
رسیدن به چنین جایگاهی نیاز به چه عواملی دارید. این ایده ها را می توان به دیگر شغل ها هم تعمیم 
داد چون در همه ی زمینه ها، رهبران باید از خصوصیاتی مشترک برخوردار باشند، چه در فوتبال چه 
در تجارت. به استفاده از دانش در حوزه های دیگر هم باور دارم، همان طور که خودم تخصص ام را به 

پاریس،  لندن، مادرید و حاال مونیخ صادر کردم. هرگز نباید دست از آموختن بکشیم.
رویکرد »خاموش« در رهبری شاید خیلی نرم و برای بعضی ها ضعیف به نظر برسد، اما معنی اش 
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برای من چیز دیگری است، مخصوصا برای کسانی که تا به امروز نزد من کار کرده اند. خاموشی 
 که از آن حرف می زنیم، درباره ی قدرت است. قدرت و اقتدار در خاموشی و آرامش، جلب اعتماد و 
تصمیم گیری های منطقی، در استفاده از تاثیر گذاری روی افراد و در نیاز به حرفه ای بودن وجود دارد. 
وقتی ویتو کورلئونه1 را در پدرخوانده می بینید، مردی ساکت و ضعیف به نظر می رسد یا رهبری قوی و 

آرام که کنترل همه چیز را در دست دارد؟
رویکردِ  من به رهبری از ایده ای شکل گرفته که در آن یک رهبر نباید نیاز به داد و هوار و اثبات 
خود داشته باشد، بلکه قدرت اش باید درون محیط و بی چون و چرا جاری باشد. همه باید بدانند که 
رئیس کیست پس اقتدار باید حاصل احترام و اعتماد باشد، نه زاده ی ترس. معتقدم بخشی از این احترام 
به خاطر موفقیت هایم در باشگاه های قبلی بوده است اما مهمتر از آن دلیل اش این است که به همه ی 
کسانی که با آنها کار می کنم بیش از حد احترام می گذارم. آنها به من اعتماد می کنند که تصمیماِت 

صحیح را بگیرم و من هم به آنها در کارِ تخصصی شان اعتماد کامل دارم.
راهکاِر رهبری من بخشی از ذاتم است، که درست بیانگر شخصیت و کاراکترم می باشد. رهبری 
را می توان یاد گرفت، اما نمی توان ادای آن را در آورد. می توان دیگر رهبران را در حال کار زیر نظر 
گرفت، اما اگر ذات شما آدمی آرام، خاموش و مراقِب دیگران است، اشتباه بزرگی است که سعی در 

تغییر آن داشته باشید.
»خاموش« بودن از کودکی و همراه پدرم با من بوده است. از زمانی که کاپیتان شدم، چه در رم و 
چه در میالن که همه به شکل یک رهبر نگاهم می کردند. و در دوران مربی گری، نه فقط در میالن 
بلکه در چلسی، پاری  سن ژرمن و رئال مادرید. و این شیوه ای است که در بایرن به آن خواهم پرداخت 
تا با چالش های جدید زندگی روبرو شوم. دست آخر دقیقا همین شیوه  باعث شده است که آنها بخواهند 

مرا به خدمت بگیرند.
وقتی مادرید را سال ۲۰1۵ ترک کردم، تصمیم گرفتم که فرصت مناسبی است تا هم به مشکل 
گردن ام که مدت ها بود همه ی زندگی و شغلم را تحت تاثیر قرار داده بود رسیدگی و هم زمانی برای 
استراحت و مطالعه پیدا کنم. توانستم زمان بیشتری را با همسرم ماریان -که سال پیش درست بعد از 
قهرمانی رئال مادرید در اروپا با هم ازدواج کرده بودیم- در خانه ی ونکوور مان سپری کنم. منتظر ماندم 
تا ببینم کدام گزینه ها برای فصل بعد بهتر است، چون می خواستم به کار باز گردم. بعد از بازی کردِن 
فوتبال، مربی گرِی آن بهترین شغل دنیاست و من واقعا خوش شانس بوده ام که هدایت تیم های 

قهرمان و بزرگی را در اروپا به دست داشته ام.
Vito Corleone-1: نقش فراموش  نشدنی مارلون براندو در فیلم پدرخوانده ی فرانسیس فورد کاپوال
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در دوران استراحت ، هر گاه مربی  در اروپا به پایان دوران اش در تیمی نزدیک می شد، می دانستم که 
فشاری روی من برای شروعی جدید در یک باشگاه بوجود می آید. در رسانه ها به ارتباط من و لیورپول 
اشاره شد -که باعث افتخار است- و قطعا به این شغل عالقمند بودم، اما وقتی انتخاب نشدم ناراضی 
نبودم. یورگن کلوپ گزینه ی خیلی خوبی برای آنهاست؛ مطمئن هستم که موفق خواهد شد. دوران 
استراحتم خیلی خوب بود اما وقتی پیشنهادی به بزرگی بایرن مونیخ روی میز می آید، غیر ممکن است 

که آن را رد کنید. برنامه دارم که بلند ترین دوران موفقیِت پایدار را در آنجا داشته باشم.
چیزی که در این کتاب پیدا نخواهید کرد، فصلی درباره ی روابط است. دلیل اش این است که برای 
من روابط پایه ی تمام کاری است که به عنوان رهبر انجام می دهم، پس در تک تک صفحات این 

کتاب آمده است: روابط با باالدستی ها،  با تیم مربیان و از همه مهمتر با بازیکنان.
بدون بازیکنان، فوتبالی هم نیست، همانطور که بدون نیاِز بازار و محصول، تجارتی وجود نخواهد 
داشت. هزاران نفر در استادیوم، میلیون ها نفر پای تلویزیون، آنها پول نمی دهند تا مرا کنار زمین تماشا 
کنند، یا سر الکس فرگوسن و گواردیوال را، آنها می خواهند بازیکنان را ببینند و جادویی که اتفاق می افتد. 
کار با چنین ورزشکارانی، مراقبت از آنها و کمک برای بهتر شدن و پیشرفت، ساختن اعتماد و وفاداری 
فی مابین، رسیدن به موفقیت با یکدیگر و بازگشت از یآس ها و شکست ها،  اینها همه قلب این شغل 

برای من هستند. برای همه ی اینها هر روز صبح با لبخند از خواب بیدار می شوم.
در کودکی، فوتبال بازی می کنیم چون عاشق اش هستیم. وقتی به صورت حرفه ای بازی کردم، 
باور نمی کردم که به خاطر کاری که عاشق اش هستم، حقوق می گیرم. گاهی، جایی میان راه سختی ها 
و فشار های خارج از زمین باعث کم شدن شور و عشق می شود. این وظیفه ی من است که بازیکنان را 

عاشق فوتبال نگه دارم. اگر در این مورد موفق باشم برایم کافیست.
کار کردن روی این کتاب، به اشتراک گذاشتن خاطراتی زیبا -و البته خاطراتی تلخ- همراه با دو 
نویسنده ی همراه، کریس بریدی و مایک فورد، تجربه ی مفیدی برایم بوده است. امیدوارم شما هم 
چیزی در این کتاب پیدا کرده و در زندگی و شغل تان از آن استفاده کنید، و شاید، چیزی که بتواند شما 

را هم خوشحال کند.

کارلو آنچلوتی
فوریه ی ۲۰1۶

 





ممدمه

جمع آوری این کتاب چند سال طول کشید، بیشتر به خاطر اینکه هر سه نفرمان -کارلو آنچلوتی،  مایک 
فورد و من- می خواستیم یک کار کامال گروهی باشد. کار را با موضوعاتی که نمی خواستیم در کتاب 
باشد، شروع کردیم. قرار نبود که یک زندگی نامه ی خودنگاشِت معمولی باشد، نباید فقط برای مخاطبان 
فوتبالی می بود، یک کتاب آکادمیک و درسِی تجارت هم نمی توانست باشد و قطعا نمی خواستیم یک 

کاِر زرد و افشاگرانه و مبتذل از آب در بیاید.
می خواستیم کتابی باشد که به آن افتخار کنیم. کتابی که برای مخاطبان تجارت و ورزش هم زمان 
جذابیت داشته باشد، کسانی که یا شیفته ی رهبری در ابعاد حرفه ای هستند و یا می خواهند تبدیل 
به یک رهبر شوند. می خواستیم که کاری صادق، اصیل و قابل بحث باشد و بتواند نظرات مختلف 
مخاطبین را جلب کند. این کتاب مجموعه ای از داستان های زندگی کارلو نیست، با وجود اینکه همه ی 
این داستان ها مهم هستند. در عوض، کتابی است بر پایه ی تفکرات یک متخصص در رهبری تیم های 

مستعد در یکی از سخت ترین بازار های رقابت جهان، یعنی دنیای فوتبال.
ما خواستیم که اصول بنیادی و مسیر رهبرِی کارلو آنچلوتی را به تصویر بکشیم، قابلیت اصلِی او 

از
کریسبریدی
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و مهارت هایش، تجربیات سازنده اش، اینکه چطور رهبری را یاد گرفت، و البته تصویِر نماد آنچلوتی را: 
اینکه کارلو چطور دیگران را می بیند و چطور توسط آنها دیده می شود. می خواهیم به ذات این مطلب 
برسیم که او چگونه همیشه در حال پیشرفت بوده و با مشکالت کنار آمده و توانسته در بزرگترین 

عرصه ها، نقشی بازی کند.
با توجه به تجربه ی رهبرِی کاری و ورزشی مان، فرصت را غنیمت شمرده و تئوری های عمومی و 
تخصصی دانشگاهی را موشکافانه با تجربیات آنچلوتی مقایسه کرده ایم. در حالی که دورنمای دنیای 
حرفه ای در هر شغل و بازاری مدام در حال تغییر است، رهبران مشاغل باید آماده باشند تا با گونه های 
مختلفی از نیرو های با استعداد -و بعضا مشکل آفرین- دست و پنجه نرم کنند. با استفاده از مثال های 
ورزشی، می توانیم دیدگاه بهترین کنترل کننده های استعداد جهان را به تصویر بکشیم. باورهای مدیریتِی 

»کنترل افراد« را نیز به چالش خواهیم کشید.
طبیعتا صدای اصلِی کتاب،  مانند زبانش متعلق به کارلو است. راوی مستقیم این روایت خوِد 
آنچلوتی است که نتیجه ی بیش از ۵۰ ساعت مصاحبه  و بحث عمیق است که با او در گوشه کنار دنیا 
انجام دادیم. بیشتر روی این موضوع تمرکز داشتیم که چطور تجربیاِت او می توانست مشکالت کاری 
را در آن زمان و یا در هر شرایطی حل کند. درس ها بین همین تفکرات نهفته است ولی برای راحت تر 
شدن کار مخاطبین، در انتهای هر بخش یک خالصه گذاشته ایم که نکات مهم »راِه خاموش« را 

توضیح می دهد.
هدف ما این بود که کتاب هم با آنچلوتی باشد و هم همراِه او، برای همین مصاحبه هایی با کسانی 
که از کیفیت رهبری او با خبر بودند را در متن آوردیم. ضرب المثلی است که می گوید: اگر می خواهید 
بدانید که چه کسی هستید، باید حرف های دیگران را در غیاب خود بشنوید. ما از هم تیمی های کارلو، 
همکاران، رقبا و شاید مهمتر از همه، بازیکناِن او خواستیم که پشِت سر او صحبت کنند. بازیکنانی 
مانند کریستیانو رونالدو1، دیوید بکام۲، زالتان ابراهیموویچ3 و جان تری4، کسانی که برای غول های 
مربیگرِی فوتبال بازی کرده اند، افرادی مثل پپ گواردیوال۵، خوزه مورینیو۶ و سر الکس فرگوسن7. 

Christiano Ronaldo-1
David Beckham-۲: فوتبالیست معروف انگلیسی که کتاب او در نشر گلگشت به چاپ رسیده است

Zlatan Ibrahimovic-3: بهترین فوتبالیست تاریخ سوئد که زندگی نامه ی پر سر و صدایش توسط نشر گلگشت به چاپ رسیده است
John Terry-4

Pep Guardiola-۵
Jose Mourinho-۶

Sir Alex Ferguson-7: مربی اسبق منچستر یونایتد که تاریخ باشگاه را عوض کرد و در ۲7 سال ۲۵ جام مختلف کسب کرد. زندگی نامه ی 
فرگوسن نیز توسط نشر گلگشت به چاپ رسیده است
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فرگوسن مصاحبه ای به عنوان رقیب هم دارد،  همچنین آدریانو گالیانی1 به عنوان همکار، کسی که 
رئیس وقت میالن بود، یا به عبارتی دیگر، سیزده سال در دوران بازی و مربی گری آنچلوتی، رئیِس او 

به حساب می آمد.
این خود یک گواه بر عمق رابطه ای است که آنچلوتی با دیگران بوجود می آورد، همه ی آنها وقِت 
خودشان را مجانی در اختیار ما گذاشتند تا درباره ی کارلو صحبت کنند. در حقیقت آنها آنقدر پر شور 
و اشتیاق بودند که وقتی شروع به حرف زدن می کردند، مصاحبه ها بیشتر از زمان تعیین شده طول 
می کشید. به نظرم زالتان هنوز هم در حال صحبت بود اگر بعد از ۹۰ دقیقه به او نگفته بودم که مطلب 

را جمع کند!
شاید بپرسید که چرا نیاز به یک کتاب دیگر درباره ی رهبری وجود دارد. این موضوع احتماال 
مورِد بررسی قرار گرفته ترین بحث در حوزه ی مدیریت است. بالگ ها،  تِد تاکز۲، کتاب ها و رسانه ها، 
مطالب دانشگاهی و... همه جا درباره ی رهبری صحبت می شود و نمی توانید آن را نبینید. در تاریخ 
آنقدر درباره ی رهبری گفته شده که آمارش از دست خارج است. نظریه پردازان قدیمی فکر می کردند که 
رهبری یک خاصیِت مربوط به طبقه ی اشراف است و در نتیجه نوعی موهبِت ژنتیکی است. این باعث 
ایجاد تئوری »مرِد بزرگ« در رهبری شد که تا به امروز هم وجود دارد و سعی می کند تا چهره های 
برجسته ی بشر مانند موسی، داالی الما، پاتون3، اسِب دیوانه4، کاستر۵، مارتین لوتر کینگ۶، نلسون 
ماندال7، الیزابت اول8، فلورنس نایتینگل۹، کالین پاول و چنگیز خان را نیز بخشی از این تئوری بیان کند.

برخی  اشاره کرد که می گوید  به نظریه ی »خاصیِت رهبری«  ایده های مهم دیگر می توان  از 
خاصیت های کلی وجود دارد که می توان آنها را در همه ی رهبران بزرگ پیدا کرد. بر خالف این نظریه، 
عده ای اعتقاد دارند که رهبران بزرگ حاصل مکان، شرایط زندگی و زمان هستند، یا شاید به قول مردم 
عادی:  شانس، جایی که آمادگی قبلی با موقعیِت درست هم زمان می شود. بعضی دیگر بیشتر به رشد 
یک رهبر در یک سیستم اعتقاد داشتند؛ برای مثال روانشناس امریکایی، آبراهام مازلو بر نقش مدیر در 

Adriano Galliani-1
TED Talks-۲: برنامه  ها و سمینار های معروف تِد تاکز که در سراسر دنیا جهت بهبود مدیریت و آموزش های آن برپا می شود

George S. Patton-3: ژنرال ارتش امریکا که در جنگ های جهانی اول و دوم حضور داشت و شهرتش به خاطر رهبری عملیات متفقین در 
فرانسه است که یکی از اصلی ترین پیروزی های جنگ دوم را رقم زد

Crazy Horse-4: اسب دیوانه رئیس یکی از قبایل سرخپوست امریکا بود که در جنگ های سرخپوستان علیه دولت فدرال توانست 
پیروزی های مهمی بدست بیاورد

George A. Custer-۵: یکی از افسران ارتش دولت فدرال امریکا در جنگ علیه سرخپوستان که توسط اسب دیوانه کشته شد
Martin Luther King-۶: بزرگترین عدالت جو برای حقوق سیاهان در امریکا که به قتل رسید

Nelson Mandela-7: رهبر آزادی خواه و فقید افریقای جنوبی
Elizabeth I-8: ملکه ی انگلستان که دوران باشکوهی در فرهنگ و هنر و علم به وجود آورد که معروف به دوران الیزابتی شد
Florence Nightingale-۹: معروف به بانوی چراغ به دست، او پایه گذار پرستاری نوین در دوره ی ویکتوریایی انگلستان بود
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حمایت از زیر دستاِن خود تاکید می کند.
دیگر شیو ه ی پر سر و صدای رهبری، روِش اعتبار و اقتدار است که از رفتار های شفاف استفاده 
می کند. و یا روِش رهبرِی متحول که در آن رهبر با چشم پوشی از خودش، بقیه  را تشویق و راهنمایی 
می کند تا کیفیتی ورای انتظارات ارائه کنند. روِش دیگر رهبری خادم است که توسط رابرت گرین لیف 
در دهه ی 1۹7۰ شکل گرفت و گونه ای است که بیشتر روی نیاز های پیروان )بازیکنان و همکاران( 
تمرکز می کند که هدف اصلی رهبر است. گرین لیف اولویت این رهبران را »مراقبت« تعریف کرد، آن 

هم نه به شکل دوستانه بلکه با رویکردی مدیریتی.
همانطور که پت سامیت1، یکی از بهترین مربیان در تاریخ ورزش گفته است:  »تا وقتی کسی نداند 
که چقدر به او اهمیت می دهید، اهمیت نمی دهد که چقدر می دانید. برای اینکه آنها را مجبور کنید 
برایتان کار کنند، باید نشان شان دهید که می خواهید آنها را به خاطر خودشان موفق کنید.« در این 
جمالت رگه های »رهبِر کالِس پنج« جیم کالینز۲ را می بینیم، کسی که در کتاب معروف خودش به نام 
»خوب تا بهترین« ترکیبی متناقض از جاه طلبی و فروتنی را برای یک رهبر توصیف کرد. این رهبران 
به شدت جاه طلب هستند ولی مرکز توجه  طلِب خودشان نیستند؛ این جاه طلبی برای کسانی است که 
موفقیت را به ارمغان می آورند )کارمندان و یا بازیکنان(، و دلیلی وجود ندارد که نفس خود را تغذیه کنند.

آمار نشان می دهد که ساالنه نزدیک به ۵۰ میلیارد دالر هزینه ی آموزش های مدیریتی در سطح 
دنیا می شود. شاید دلیل اش این باشد که اعتماد کافی به کسانی که در پست های مدیریتی سیاسی، 
تجاری و یا نظامی هستند وجود ندارد و همه ترجیح می دهند که تغییری در روند کاری آنها بوجود 

بیاورند. هم چنین این موضوع نشان می دهد که چقدر بحث آموزش مدیریت اهمیت دارد.
با این وجود، شاید دلیل اصلی که نمی توانیم به یک راه حل واحد در رهبری برسیم این باشد که 
رهبران آمیزه ای هستند از تمام خواص، نگرش ها، سبک ها و شخصیت هایی که ذکر شد که در نهایت 

از مسیر هایی متفاوت به آن رسیده اند.
بنابراین، سبک درک نشده ی رهبری کارلو آنچلوتی، »رهبری خاموش« منحصر به او و تجربیاتی 
است که طی سال ها کار در دنیای شفاف و زیِر ذره بین فوتبال حرفه ای در کشور هایی مثل ایتالیا، اسپانیا، 
انگلستان و حاال آلمان شکل گرفته است. کشور هایی که در آنها نگاه و بازخورد های مالی و ورزشی به 
شدید ترین شکل ممکن وجود دارد. خاص و یا غیر خاص، این رویکرِد رهبری موفق و کار آمد است 
و نیازمند توجه ماست، چون هرچقدر که جلوتر برویم، بیشتر متوجه می شویم که آنچلوتی بسیاری از 

Pat Summit-1: مربی بسکتبال زنان در امریکا که 1۰۹8 پیروزی به دست آورده و کتابی هم در این باره چاپ کرده است
Jim Collins-۲: نویسنده و مشاور مالی و ایده پرداز امریکایی
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ویژگی های یک رهبر موفق را در لیسِت ما تیک خواهد زد.

در بین همه ی چالش های رهبری، سخت ترین شان مدیریت استعداد است. اکثر تحقیقات نشان 
می دهد که این اصلی ترین نگرانی همه ی مدیران عامل است. تام پیترز1 یکی از بهترین استادان این 

علم می پرسد:
آیا شما یک دیو انه ی استعدادیابی هستید؟ اگر در یک پروژه ی شش نفره کار می کنید و یا یک 
تیم بزرگ، فرقی ندارد... باید در نهایت تبدیل به یک خوره در کشف استعداد های درجه یک بشوید، 
درست مثل هر مربی و سرمربی در تیم های حرفه ای ورزشی که همیشه دنبال استعدادهای جدید و 
جوان هستند. در عصری که ارزش افزوده حاصل خالقیت است، داشتن یک منبع استعداِد پر انرژی 

و چند وجهی تبدیل به پایه ی تمام برتری های رقابتی می شود.
پس بنا به گفته ی پیترز، کدام رشته برای بررسی از فوتبال بهتر است؟ جایی که خوِد مدیریت 
و یافتن استعداد ها تبدیل به نوعی سرگرمی شده است. از ابتدا در فوتبال به اصطالح »جنگ برای 
استعداد« وجود داشت، مخصوصا بعد از حرفه ای شدن  فوتبال به شکل امروزی. باشگاه های فوتبال 
باالی ۵۰ درصد از درآمدشان را فقط برای 1۰ درصد از کارمندان شان که همان استعداد ها )بازیکنان( 

می باشند، هزینه می کنند.
در آخرین تحقیقات ِدلویت میلِنیال۲، که در بیست و نه کشور صنعتی شده انجام شد که در همه شان 
فوتبال به صورت حرفه ای بازی می شود(، نتیجه این شد که میلنیال ها فضای کاری بازتر، منعطف تر و 
هماهنگ تری را می خواهند. آنها خالق هستند و باور دارند که هر کاری می توانند انجام دهند. آنها کمتر 
وفادار هستند چون فهمیده اند که صاحبان کار با آنها مثل دارایی هایشان برخورد می کنند و در نتیجه 
آنها هم با کارفرما به همان شکل رفتار می کنند. دلویت نتیجه گیری می کند که »میلنیال ها ما را مجبور 

کرده اند که به نوع کارکرد  خودمان دوباره فکر کنیم.«
خب در فوتبال هر بازیکن یک میلِنیال محسوب می شود. پس دوباره، کجا بهتر از فوتبال را می توان 
پیدا کرد که مثل یک آزمایشگاه بتوان با بررسی  آن به نتایجی قاطع درباره ی کار رسید؟ در عین حال 
سبکی که آنچلوتی مدیران باالدستی را کنترل می کند هم می تواند برای هر کسی در دنیای مدرن 

تجارت مفید باشد.

Tom Peters-1: نویسنده و محقق امریکایی در امر مدیریت
Deloitte Milienial -۲: یکی از بزرگترین شرکت های حسابرسی، برنامه ریزی و مشاوره و آمارگیری در دنیا که پروژه ای به نام میلنیال یا 
هزاره را انجام داد و نتایج اش را در اینجا می بینید. میلنیال ها و یا »هزاره ای ها« به افراد نسل جدید و قرن جدید )بعد از سال ۲۰۰۰( گفته می شود 

که از لحاظ نیاز و دید و کارکرد متفاوت با گذشتگان شان هستند

***
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کتاب به دلیل خاصی »رهبری خاموش« نامیده شده است:
آنچلوتی کار خود را در آرامش ولی با اقتدار انجام می دهد، آنهم زیر نظر رسانه هایی که تشنه ی 
او لقب »رام  به  بازیکنان جهان همکاری می کرد،  بزرگترین  با  پیداکردن رسوایی ها هستند. وقتی 
کننده ی خودخواهان« را دادند. و در رابطه با مدیران باالسری همیشه سیاست مدار است. خبرنگار 
ایتالیایی، گابریله مارکوتی از آنچلوتی با »صبر ایوبی« یاد می کند، چرا که او با رئیس متوقع رئال مادرید، 
فلورنتینو پرز هم کنار می آید. وقتی پرز او را به عنوان مربی استخدام کرد، به خبر نگارها گفت که کارلو 
کسی است که می تواند همه ی ستاره ها را خوشحال نگه دارد در حالی که راهی برای نتیجه گرفتن پیدا 
می کند و مطمئن می شود در انظار عمومی هم مشکلی بوجود نیاید. خب یک رئیس چه چیزی بیش 

از این می خواهد؟
وقتی آنچلوتی در چلسی بود،  دوره ی سختی را گذراند. به خاطر لو رفتن بخشی از اطالعات درونی 
باشگاه، تمام تاکتیک های مربی گری اش توسط رسانه ها موشکافی شد. بعد از اینکه او یک کنفرانس 
خبری در این باره برگزار کرد، خبرنگار گاردین، بارنی رونای یک توضیحی جامع و روشن از »روِش 

خاموش« آنچلوتی نوشت:
آرامِش بی نظیر آنچلوتی بود. وجود آنچلوتی  از جذابیتِ   ارائه شد، گوشه ای  امروز  -چیزی که 
در پرو ژه ی چلسی به عنوان فردی بی طرف از همه ی مشکالت کاسته و او پس از موفقیت های 
زود هنگام خود حال و هوایی طعنه آمیز در سیستم باشگاه بوجود آورده است. باید قبول کرد که این 
شاید به خاطر ابروی گستاخ اش باشد ]اشاره به یک ابروی نا متوازن و از کار افتاده ی آنچلوتی[ همان 
ابرویی که گویی زیرنویسی متفاوت از بیانات او را همیشه نشان مان می دهد. این خاصیتی است که 
انگلیسی ها دوست دارند. ما زبان ابرو ها را می فهمیم. زبانی خاموش، گفته نشده و محافظت شده. این 

دقیقا سبکی است که ما حرف می زنیم.
ما بهتر از این نمی توانستیم توضیح دهیم.



بخشاول

کمان رهبری

CARLO
ANCELOTTI





کماهرهبری

این کتاب فقط حول محور مفهومی است که در اینجا از آن به عنوان »کمان رهبری« یاد می کنیم. 
چه در دوره ی میانی سال های ۲۰۰۰ و زمانی که کسانی مثل کن بالنچارد1 و جورج دی پارسونز۲ و 
بحِث »سندروم جلسه« ریچارد تی پاسکال باشد و چه در کارگاه های دانشگاه وارتون، همه متفق القول 
به این موضوع باور دارند که همه ی رهبران بزرگ در سراسر دنیا، از الگو های مشابهی پیروی کرده اند.

 3FTSE در حال حاضر میانگین عمِر کاری )تصدی( مدیران عامل در 1۰۰ شرکت برتِر فهرست
۵.18 سال است. برای یک مربی  در لیگ برتر این عدد به ۲.3۶ سال می رسد )که اگر آرسن ونگر را 
از این لیست حذف کنیم، میانگین به 1.7 سال می رسد( در ایتالیا و سری آ این عدد 1.31 سال و در 
اللیگای اسپانیا 1.34 سال است. این میزان در ورزش های دیگر هم نیز بهبود زیادی نمی یابد. در امریکا 
یک مربی در NFL )راگبی( میانگین 3.4 فصل عمر کاری دارد. در NBA )بسکتبال( چیزی نزدیک 

به ۲.4 را داریم.

Ken Blanchard-1: نویسنده و تئوریسین امریکایی که تخصص در مدیریت و برنامه ریزی دارد
George D. Parsons-۲: رئیس گروه پارسونز و مدیر و مشاور مدیریت

3-شرکت کارگزار بورس لندن - انگلستان

مفــهـوم
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پایان، معموال ناگهانی و بی رحمانه اتفاق می افتد. لیگ های حرفه ای انگلستان در فصل 1۵-۲۰14 
چهل و هفت اخراج مربی را شاهد بودند که هفده تای آنها کسانی بودند که برای اولین بار مربی گری 

می کردند که این باعث می شود برای شغل بعدی دچار دردسرهای بزرگی شوند.
عالوه بر این بیش از 1۵۰ مربی و تمرین دهنده و اعضا کادر فنی هم بیکار شدند چون پس از تغییراِت 
سرمربی، معموال جایگزین جدید با تیم خودش وارد عمل می شود. به غیر از چند سرمربی سرشناس 
فوتبال، داستاِن »چرخ و فلک در مر بی گری« با واقعیت فاصله ی بسیاری دارد. اکثر اخراج شده ها تنها 

منبع در آمد خود را ناگهان از دست می دهند. این یک شغل برای افرادی با قلب ضعیف نیست.
تشابه این شغل با مدیریت های تجاری خیلی واضح است. هر هفته یک مربی ورزشی زیر ذره بینی 
می رود که یک مدیر در دوره های سه ماه ی خودش آن را تجربه می کند. همانطور که یکبار یکی از 
مدیران باشگاه در لیگ برتر گفت:  »هر هفته 4۰ هزار نفر سهام دار ]همان تما شاگران[ بیرون می آیند 
و به من می گویند که نظر شان درباره ی مدیریت ام چیست.« در ورزش همه چیز در یک فصل فشرده 
می شود، در حالی که درون تجارت، یک چرخه ی مدیریتی که بتوان از آن انتظار نتیجه داشت چیزی 

بین 1۰ دوره ی سه ماه یا همان سی ماه است.
بدون در نظر گرفتن استثنا هایی مثل سر الکس فرگوسن، بیل بلیچیک1 در تیم نیو انگلند پتریوت و 
یا گِرگ پاپوویچ۲ در سن آنتونیو اسپرز، هم در تجارت و هم در فوتبال عمر کاری یک مربی و یا حتی 

سازمان مثل یک کمان بی رحم توصیف می شود.
آیا واقعا این کمان همین قدر غیر قابل انعطاف است؟ یا ممکن است بتوان با پیدا کردن نقاط 
انعطاف آن، لحظاتی که رهبران می توانند با رفتن و یا ماندن در پست خود و بهم ریختن توازن، نتیجه ی 
نهایی کار را عوض کنند؟ دوران کارلو آنچلوتی و موفقیت هایش در چهار لیگ اصلی اروپایی نشان 
می دهد که هر دو مورد ممکن است اما نیاز به آینده نگری خاصی در رهبری و قابلیت انجام تغییرات 

الزم را در مسیر دارد.
حاال نوبت کارلو است که شروع کند.

Bill Belichick-1: مربی تیم راگبی نیو انگلند پتریوت که از سال ۲۰۰۰ تا امروز در سمت خودش حضور دارد 
Gregg Popovich-۲: مربی تیم سن آنتونیواسپرز که از سال 1۹۹۶ در این شغل حضور دارد


