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 تعليق وإضافة الفكرة العامة القانون م
كلما كانت قدرة ادلرء على القيادة أقل ، كان سقف إمكانيتو منخفضا ،  قانون السقف 1

القيادة ىي اليت حتدد مستوى فعاليتك والتأثَت يف عملك فقدرتك على 
 ومؤسستك .

النجاح بدون قدرة على القيادة سيتحقق بفعالية زلدودة ، فإذا كنت تريد 
 االرتقاء أكثر ، زادت حاجتك لرفع سقف القيادة .

ادلدير اجليد ال يعٍت أنو قائد جيد ، فادلدير نظامي 
ا ادلدير قد عملي يقوم مبهام معينة ، ولكن ىذ

يتصادم مع سقف القيادة احملدود لديو فيتوقف 
 عطاؤه وإبداعو .

وقد يكون من أسباب صلاح ادلنظمة تغيَت ادلدير 
ووضع قائد مكانو ذو سقف عايل جدًا من 

 القيادة .
ادلعيار احلقيقي للقيادة ىو التأثَت ، فمن دونو لن تستطيع أبدا القدرة على  قانون التأثير 2

اآلخرين ن وقد يتبادر إىل أذىان بعض الناس أن التأثَت يكون بفضل قيادة 
ادلنصب أو اللقب وىذا ليس بصحيح دائما ، فالقيادة ال عالقة ذلا باأللقاب 

 وادلناصب .

التأثَت ال يأيت من فراغ ن فإذا كان اإلنسان ديتلك 
القدر الكايف من ادلعرفة وادلهارة واألسلوب ادلميز 

 الفطرة والكفاح من أجل الوصول يف اإلقناع وتبٍت
 ذلا ، كان تأثَته واضحا.

القيادة مثل االستثمار ، تتضاعف وتنمو شيئا فشيئا ، وإذا كان ىدفك ملك  قانون العملية 3
ثروة مالية مثال يف يوم واحد فهذا غَت شلكن وكذلك القيادة اليت يتم اكتساهبا 

 عن طريق رلموعة من ادلهارات .

اإلنسان أنو من ادلمكن أن يكون قائدا إذا فكر 
يف وقت وجيز ومدة يسَتة فهذا فهم خاطئ ، 
على الرغم من أن بعض الناس يرى أن القيادة 
سلوك فطري حبت ، ولكن الصحيح أهنا صفة 
فطرية مكتسبة ، تنمو بعدد من ادلراحل العملية 

 ادلهمة .
حتديد ادلسار يتطلب قائدًا . كل  أي شخص يستطيع توجيو السفينة ، لكن قانون المالحة 4

صلاح وفشل سابق مررت بو من ادلمكن أن يكون مصدر ىائل للمعلومات 
وادلعرفة . إن النجاحات دتنحك الثقة ، ولكن االخفاقات تعطيك دروسا 
أعظم ، ألهنا تظهر لك االفًتاضات اخلاطئة لديك وادلفاىيم ادلغلوطة اليت 

فاؤل والواقعية وبُت احلدس والتخطيط قد تكون جيب تفاديها . ادلوازنة بُت الت
 يف غاية الصعوبة لكن ىذا ما يتطلبو األمر لتكون قائد ديارس ادلالحة .

بعض الناس يتمتع بشجاعة وإقدام ، لكنو ينقصو 
سوء التخطيط والقدرة على ادلالحة ، وصول 
القائد إىل مرحلة أن يكون مالحا حتتاج إىل خربة 

 وصرب كبَت .
ادلالحة يأيت مع عامل الوقت واخلربة ، قانون 

والشخص األقدم يف أي رلال ىو الذي قد يكون 
 شلارسا للمالحة بشكل كبَت .

القادة يضيفون القيمة من خالل خدمة اآلخرين ، ويستخدمون سياسة  قانون اإلضافة 5
الباب ادلفتوح مع اجلميع ، إن جوىر القيادة ليس إىل أي مدى نتقدم ضلن 

ولكن إىل أي مدى نساعد الناس على التقدم وتلك ىي القيمة اليت  نفسنا ،
جيب إضافتها . إننا نضيف القيمة لآلخرين عندما نقدرىم حقا ، عندما 

 نعرف ما يقدره اآلخرون ونقدمو ذلم

حيتاج القائد إىل كسب كل األطراف وإضافة قيمة 
معتربة لديهم ، فال يكرز فقط على األشخاص 

م على فوائد ظاىرة  الذين سيحصل منه
كادلسامهُت وغَتىم ، بل حيرص أن يكون لو قيمة 

 مضافة مع اجلميع .



قانون األرض  6
 الصلبة

إن الثقة ىي أساس القيادة ، وإهنا الصمغ الذي سيحافظ على قوة ودتاسك 
ادلنظمة ، ولكي يبٍت القائد الثقة ، فعليو أن يظهر كفاءتو وقدراتو احلقيقية . 

يغفرون األخطاء الربيئة ، لكن إذا انعدمت الثقة لديهم فستجد إن الناس قد 
صعوبة يف اسًتدادىا . إن من أفضل الوسائل لتعزيز الثقة فيمن حولك ىو 

 بناء شخصيتك القوية وتعزيزىا . فإذا حصلت الثقة ، جاء بعدىا التأييد .

إذا غابت الثقة بُت القائد واآلخرين ، فإن األرض 
قد تزول وتنتهي . إن انعدام  الصلبة بينو وبينو

الثقة قد يأيت من تصور واحد وموقف عابر 
 فاحذر أشد احلذر .

الناس ال يتبعون غَتىم بادلصادفة ، إهنم يتبعون األفراد الذين حيًتمون قدراهتم  قانون االحترام 7
وإمكاناهتم ، وقانون االحًتام يعٍت أن التابعون ينجذبون إىل األشخاص 

يهم قادة أفضل من أنفسهم ، ومن ادلمكن أن حيصل القائد الذين يرون ف
على االحًتام بعدد من اخلطوات منها : احًتام اآلخرين ألهنم عندما 
حيتمونك كقائد فسوف يتبعونك ، الشجاعة ألنو ال يكون القائد قائدا إذا مل 
يكن مستعدا أن يكون واحده أحيانا ، النجاح ألن الناس تنجذب إىل 

 س وحتًتمو ، وأخَتا القيمة ادلضافة لآلخرين.الشخص النا

حتصيل االحًتام يأيت من الناس أنفسهم بدون أن 
تطلبو ، بل اعمل لتحقيقو ، وال يعٍت احلصول 
على االحًتام أن يكون احًتاما مطلقا من اجلميع 
، لكن إذا استطاع اإلنسان أن يكسب احًتام 

ادة معارضيو وسلالفيو قبل مؤيديو فقد دتكن من قي
 الناس رتيعا .

قانون احلدس ىو القانون األصعب يف تعليمو ، ولكن القادة ادلوىوبون  قانون الحدس 8
يفهمونو على الفور . إن الناس ينزعون إىل احلدس يف مواطن قوهتم ويف 
األشياء اليت دتيزىم . إن احلدس يعتمد على احلقائق واحلس الغريزي وغَته من 

 .العوامل  الغَت ملموسة 

إن قانون احلدس من القوانُت اليت تأيت للقادة 
 بالسليقة ، ولكن ال دينع اكتسابو .

بشكل عام ، شخصيتك تنجذب إىل من ىم مثلك ، فعندما يطلب منك  قانون المغناطيسية 9
كتابة الصفات اليت تريدىا يف فريق عمل ، فإنك غالبا ستختار فريقا حيمل 

ادلؤسسات تعكس مسات وصفات قادهتا صفاتا قريبة من صفاتك . معظم 
 األساسيُت .

من النادر أن جتد أشخاصا سلبيُت ينجذبون إىل 
أشخاص إجيابيُت والعكس صحيح ، وأيضا 

 ينجذب  أصحاب ادلبادئ والقيم إىل بعضهم .

إن القادة ديسون القلوب قبل أن يطلبوا ادلساعدة ، وال ديكنك حث الناس  قانون االرتباط 11
ل مامل تؤثر يف عاطفتهم ، فالقلب يأيت قبل العقل . فلكي يكون على العم

القادة فاعلُت فإهنم حباجة إىل االرتباط بالناس . إن القادة ادلؤثرين يعملون 
على االرتباط بالناس طوال الوقت . إن الناس ال يهتمون مبدى معرفتك حىت 

 جيب عليهم يعرفوا مدى اىتمامك هبم . بعض ادلسؤولُت يعتقد أن التابعُت
أن يبادروا يف إظهار االرتباط ، ولكن الصحيح أن القائد ادلؤثر ىو من جيب 

 عليو ذلك .

كلما زاد االرتباط بينك وبُت تابعيك ، كلما زاد 
حبهم لك ، ورغبتهم يف خدمتك ، وزاد تأثَتك 
عليهم . وجيب أن يكون ىذا االرتباط ليس فقط 

فراد وىذا باجملموعات بل جيب أن يتعدى إىل األ
أبلغ يف التأثَت . عندما يكون االرتباط بُت القائد 
وتابعيو أقوى ، كان اإلخالص والوالء وتبٍت العمل 

 وأقوى وأقوى .
قانون الدائرة  11

 الداخلية
إن القادة ال ينجحون فقط مبفردىم ، إن قدرة القائد تتحدد بأكثر الناس 
قربا منو ، وىو ما يصنع الفرق ) قانون الدائرة الداخلية ( . ولتأخذ ىذه 
القاعدة : ديكنك عمل ماال ديكنٍت عملو ، وديكنٍت عمل ماال ديكنك عملو 

ال يوجد قائد يستطيع اإلدلام بكل جوانب القيادة 
، فبقانون الدائرة الداخلية ديكن للقائد تعزيز قوتو 
أكثر . األشخاص الذين ديكنهم التواجد يف 



يدون ىم القادرين ، وديكننا معا حتقيق إصلازات عظيمة . إن ادلتواصلون اجل
على تبسيط األشياء ادلعقدة . ولكي تصل إىل قانون الدائرة الداخلية ، جيب 
عليك أن تًتوى كثَتا يف اختيار عالقاتك ، ال يكن الدافع إلنشاء ىذه 
الدائرة ىو الصلة واحملبة ، بل يكون الدافع حتقيق النجاح .إن قانون الدائرة 

ًتة ، فيدخل فيو أشخاص مؤثرون الداخلية جيب أن يتم حتديثو كل ف
 ويستبعد من كان أثره قليل أو معدوم .

دائرتك الداخلية جيب أن يكونون مؤثرين وديلكون 
 ، ويضيفون قيم إجيابية . مواىب فريدة

قانون تفويض  12
 السلطة

إن القادة ادلؤثرين والناجحُت ىم القادرين على منح السلطة وادلسؤولية 
لآلخرين . إذا كان القادة يرغبون يف حتقيق أكرب قدر من النجاح ، فيجب 
عليهم تفويض بعض األعمال وادلسؤوليات لغَتىم . قد يفهم بعض الناس 

ىي أن أقصي غَتي وأدتيز عنو مبال ليس فيو ، وىذا فهم خاطئ أن القيادة 
عن القيادة الناجحة . قد يفهم بعض الناس أن القيادة ىي أن أقصي غَتي 
وأدتيز عنو مبال ليس فيو ، وىذا فهم خاطئ عن القيادة الناجحة . إن ادلقوم 

 م .الرئيسي يف تفويض السلطة للناس ىو اإلديان الشديد مبواىبهم وقدراهت

لكي نتمكن من قيادة اآلخرين والتأثَت عليهم ، 
جيب علينا أن نساعدىم يف اكتشاف قدراهتم 

 ووضع قدر كبَت من ادلسؤولية ذلم .

إن الناس يفعلون ما يرون القائد يفعلو ، فالناس ديكنهم الشك يف أقوال  قانون الصورة 13
يراقبون دائما ما تفعلو القادة ، ولكن ال ديكنهم الشك يف أفعاذلم ، فاألتباع 

وحياكون تلك األفعال . جيب على القائد أن يعمل على تغيَت ذاتو ، فالقائد 
جيب عليو أن يقود نفسو يف البداية مث سيجد نفسو مؤثرا على اآلخرين . 
أكرب منحة يقدمها القائد ويعمل عليها ىو مبدأ القدوة احلسنة لغَته ، 

 تساهبا باحملاكاة أكثر من التعليم والتوجيو .فادلعرفة والسلوك القومي ديكن اك

تعليم الناس ما ىو صواب أكثر سهولة من فعل 
ما ىو صواب ، فالقول سهل يسَت ولكن الفعل 

 أكثر صعوبة واعمق تأثَتا .

إن الناس يقتنعون بالقائد مث برؤيتو ، فالناس ال يتبعون ادلبادئ النبيلة يف  قانون االقتناع 14
يتبعون القادة األكفاء الذين يدعون إىل قضايا نبيلة يتبعها الناس البداية ، بل 

، فالناس يتبعون القائد أوال مث برؤيتو . فعندما ال حيب الناس القائد وال رؤيتو 
فإهنم سيبحثون عن قائد آخر حيبونو ، وعندما ال حيبون القائد ولكنهم حيبون 

حيبون القائد وال حيبون رؤيتو فإهنم أيضا يبحثون عن قائد آخر ، وعندما 
رؤيتو فإهنم يسعون لتغيَت رؤيتو . مدى ناجح القائد يكون مبدى قدتو على 
إيصال الناس إىل الغاية اليت جيب أن يصلوا إليها ، وىذا ال يتم بدون مبدأ 

 االقتناع .

عندما يقوم أحد الالعبُت بارتداء ماركة معينة 
ة والنوع حلذاء رياضي ، فإن الناس تثق هبذه ادلارك

ألهنم اقتنعوا هبذا القائد ، فأصبحت رسالتو 
ورؤيتو تطبق مباشرة . إذا وجدت أن توجيهاتك 
يتم تطبيقها متأخرا ، فراجع عالقتك مع الناس 

 ومدى زلبتهم لك واقتناعهم برؤيتك .

إن القادة ليس ذلم القابلية الستقبال اذلزدية ، فهم حياولون معرفة ما جيب  قانون النصر 15
عملو لتحقيق النصر . وعندما يكون الضغط شديدا ، يكون القادة العظام 
يف أفضل أحواذلم ويظهر ما بداخلهم من قوة ودتيز على السطح . أفضل 

عندما يكون ىم اإلنسان الفوز ، فإنو لن جيد 
د بديال عنو ، وسوف يستمر يف العمل واالجتها

حىت حيققو . ومىت ما شعر أعضاء الفريق أن 



ق الفوز القادة يشعرون بأمهية مواجهة التحديات وبذل ما بوسعهم لتحقي
.جيب أن تتوفر ثالثة عناصر للنصر حىت يتحقق بشكل واضح وملموس : 
وحدة الرؤية بُت القائد وفريقو ووضوحها ، تنوع ادلهارات وتكاملها ، االلتزام 

 ودفع أعضاء الفريق لتحقيق النصر

القائد ىو أكثر شخص يرغب يف حتقيق النصر 
 فسيدفعهم ذلك لتحقيقو .

تعترب القوة الدافعة أوىف أصدقاء القائد ، وىذه القوة مهمة وال ديكن  قانون القوة الدافعة 16
وز ، ويف االستغناء عنها وىي اليت قد تكون الفارق الوحيد بُت اخلسارة والف

حال عدم وجود ىذه القوة فإن أبسط ادلهمات تعترب من ادلستحيالت . من 
ادلميز يف القوة الدافعة أهنا جتعل التابعُت يعملون بشكل أفضل وتساعدىم 
على التحفيز . ويتطلب توليد ىذه القوة قائد شليز ديتلك حس عايل من 

 ادلسؤولية .

ما ، فإنو عندما دتتلك القوة الدافعة لتحقيق أمر 
سيبدو ىذا األمر سهال وميسرا . عندما ديارس 
القائد ىذا القانون فإنو قد جيعل من منظمتو 

 ادلتوسطة حقيقة كبَتة يف عطائها وأدائها .

إن وضع األولويات شيء مستمر بالنسبة للقادة الناجحُت مهما كانت  قانون األولويات 17
حجم قيادهتم ، ووضع األولويات يتطلب من القادة التفكَت ادلستمر يف 
ادلستقبل لكي يعرفوا ما ىو ادلهم وما ىو األىم . وبعضهم يقول أن أوىل 
 مسؤوليات القائد ىي حتديد الواقع وحتليلو . ولكي يستطيع القائد وضع
األولويات بفعالية جيب عليو اإلجابة على ىذه األسئلة : ماىو ادلطلوب ؟ 
وما الذي يعطي أكرب عائد ؟ وما الذي حيقق أعظم ادلكافآت ؟ . وقد 

 يكون تغيَت

قد يكون تغيَت األولويات من الصعب تقبلو عند 
بعض ادلتبوعُت ، ولكن مع بقية قوانُت القيادة 

لتأثَت تصبح العملية مثل قانون االرتباط وقانون ا
 أسهل .

جيب على القائد أن يضحي لكي يعلو ، والتضحية من ادلمكن ان تكون  قانون التضحية 18
ىي لب القيادة اجليدة ، وبعض الناس يتوقع أن حياة القائد ىي حياة ساحرة 
، ولكنها يف احلقيقة حياة مليئة بالتضحيات ، فال يوجد صلاح حقيقي بدون 

مطالبُت بالتضحية أكثر من غَتىم . وتأكد دائما أنو مقابل  تضحية وىم 
كل شيء ختسره ، فإنك كسبت شيئا آخر . وعندما ترتفع يف القيادة تزداد 
ادلسؤوليات وتقل احلقوق . وكلما كان مستوى القيادة أعلى ، تطلب تضحية 

 بشكل أكرب .

إذا انتشر ىذا القانون لدينا يف حياتنا ويومياتنا ، 
كما ىائال من اإلبداع يف العمل ، ألن فسنجد  

الواحد منا أصبح يتبٌت فكرتو ، وينافح من أجلها 
 ، ويضحي للوصول إىل غايتها .

قد يكون التوقيت السليم ىو الفارق بُت صلاح وفضل اجلهود ادلبذولة .  قانون التوقيت 19
حيح فاإلجراء اخلاطئ يف الوقت الغَت مناسب يؤدي لكارثة ، واإلجراء الص

يف الوقت الغَت مناسب يؤدي إىل مقاومة ، واإلجراء اخلاطئ يف الوقت الغَت 
مناسب خطأ ، واإلجراء الصحيح يف الوقت ادلناسب يؤدي إىل النجاح . 
فعندما جيتمع القائد ادلناسب والتوقيت ادلناسب والقرار ادلناسب فإنو سوف 

 حتدث أمور رائعة تزيد من اإلنتاجية والفعالية .

يتمكن القائد من التميز يف اختاذ القرارات  حىت
واختيار الوقت ادلناسب ذلا جيب عليو أن يتحلى 
بالفهم والثقة واخلربة واحلدس وغَتىا من األمور 

 اليت تعينو .
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لكي تزيد يف منوك ، زد يف أتباعك ، ولكي تضاعفو ، قم بقيادة القادة . 
القادة فإن ىذا يتطلب تركيزا وتوجيها ذىنيا سلتلفا  ولكي تصبح قائدا يطور

دتاما عن اجتذاب وقيادة األتباع . فإن دتكنت من قيادة القادة فإنك سوف 
تنمو مبنظمتك وعملك وتتميز بو ، وىذا األمر يتطلب جهدا كبَتا وبذال 

 سلتلفا ولكن ذترتو أكرب .

من الصعوبة احلصول على القادة وجتميعهم ، 
حال توفرىم والسيطرة عليهم فإن ولكن يف 

 ادلنظمة سوف تنمو بشكل كبَت وسريع .

إذا كنت ترغب يف أن تًتك أثرا كقائد يف حياتك وبعد شلاتك ، فيجب أن  قانون اإلرث 21
تفكر يف إرثك وما سوف تًتكو من أثر إجيايب . يف يوم من األيام ، سوف 

خيتارىا اآلن وذلك يلخص الناس حياتك يف رتلة واحدة لتكن أنت من 
 بعيشها وشلارستها .

ختاما ، ال تكون احلياة مهمة إال بقدر تأثَتىا 
 على حياة اآلخرين .

 


