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ي يتمتع بها القائد إن مهارات العالقات االنسانية ا
ي لجيدة  التر

 
نطلق نجاح ىه م ادارة  االخرين ف

ارة المه أكتر من المنافسة،  وهذهعىل التعاون  همتوجيه الناس  وتشجعتعمل عىل  ، فهي القائد 

عليها.  مؤسسة لهم قيمة وليس تكلفة وعبئا تجعل القائد ينظر إىل الموظفي   عىل أنهم اصول لل

ل رسالته ن توصيمهارة أخرى من القائد وىه مهارة فن اإللقاء ألنه تمكنه مهذه المهارة تتطلب 

 أرائهم بحرية. عن  والتعبت   بوعي  والتفكت  وتوضيح فكرته 

ي   جاء 
 
،  كتابف ي ي العمل للمؤلف ديل كارينج 

 
ن أ إكتشف القائد الذي بداخلك ) فن القيادة ف

 ،يا  من مصنع الحديد الذي يعمل به"تشالز تشواب" كان يحصل عىل راتب مليون دوالر سنو 

ي يحصل علوقال أن هذا الراتب 
 
صناعة الحديد ، ولكن يه ليس نتيجه معلومات ومعارف ف

ي اللقدرته عىل الت
 
لمصنع يتفقد ا مصنع وحل المشكالت، من مواقفة وهو عامل مع اآلخرين ف

، لم يكن ترصفة  رأى مجموعة من الموظفي   يدخنون تحت الفته مكتوب عليها ممنوع التدخي  

ي النهاية أعطاهم سجائر وقال لهم 
 
 مض وهو يغالتعامل معهم بعنف ، ولكن تحدث معهم وف

قوا  عينيه  سأكون شاكر لو دخنتم هذه السجائر  خارج المصنع. إحدى  هنا عرفوا أنهم اختر

ا.   القواعد ووصلت لهم الرسالة وكانت أشد تاثت 

ي الوقت الحاىلي الذي ندير فيه المنظمات، نحتاج إىل أسلوب وطريقة مغ
 
ل مع يرة للتعاماف

ي بناء ىل االنجاز الموظفي   ، مطلوب قيادة مساعدة للموظفي   ع
 
امة رؤية  واق تساعدهم ف

كت   عالقات ناجحة والمحافظة عليها وخاصة أن الوقت الحاىلي 
 كري. عىل رأس المال  الففيه  التر



ي الق
 
فعل ما ، بعبارة أخرى ييادة ىه أن يكون القائد قدوة لآلخرينوأساس العالقات االنسانية ف

ي المبادرات م بما حدد حتر  يتأثر به اآلخريتر  ليقول وي
  ن وينفذون ما يخططون، ومن هنا تأتر

 ألداء. واألفكار لتطوير وتحسي   ا

بب  تدهور س ولبناء العالقات االنسانية القوية بي   القائد والموظفي   يجب أن يعرف القائد أن

ي  مصدر  خوف الموظفي    القائد والموظفي   هو الخوف، و العالقات االنسانية بي   
 من يأتر

هم بان القائد اليحبهم واليقدر أ ي العمل، اذا حدث هذا ي عمالهم وال تفكت 
 
تت  بداية عأفكارهم ف

ي المنظمة. وهذا يتطلب من القائد الخروج من مكتبة والتواج
 
ي  د انهيار العالقات االنسانية ف

 
ف

مواقع العمل لمعرفة االيجابيات والسلبيات ، والمهارات والقدرات عند الموظفي   ، وقراءة ما 

ي 
 
ي عيونهم من تساؤالت ورؤي، واالستجابه لها لتطوير  العمل. عقولهم  من أ يدور ف

 
 فكار وف

ال االنطالق. فالقدرة عىل االتصالخطة األوىل للنجاح ىه تحديد مهارتك القيادية ألنها منصة 

ي تطلق ىه
،  وتحول األفكار إىل واقع. طاقات داخل الال التر  موظفي  

حات ، وقد ال يم ون المهارة اليضاحها أو لكهناك الكثت  من الموظفي   لديهم أفكار ومقتر

عهم مع الموظفي   وحواره متوصيلها، ولكن المهارة االنسانية لدى القائد وتواصله المستمر 

ي  وجود والوالء واالنتماء 
 
يمكن أن يكتشف تلك األمور  ويوظفها لصالح المؤسسة، ويساهم ف

ي المستوىتحا عىل األخرين فوبالتاىلي عىل القائد أن يكون منمن الموظف للمنظمة. 
 
األعىل  ف

ي  . فكما يقولمنه األقلالمستوى منه و 
وس"اس بوبلي"الكاتب الرومات  م باآلخرين أننا نهت  ست 

ه ب مكما زاد اهتمامهاك اهتما م  من القائد بالموظفي    عندما يهتمون بنا.  فكلما كان هن

وال حياته ألنه طبملك االتصاالت   الرئيس األمريكي السابق ويلقب رونالد ريجان وبالمنظمة. 

 . ة الطويلة كان يستمع لمن يعملون معهيالسياس

ي يجب عىل
القائد  ىالقائد اتباعها عندما يعرض عليه الموظف فكرة معينة، وير  من األمور التر

ة ي، يجب أن يفعل ذلك بطريقة رقيقة ومناسبة حتر يعطا ويريد أن يرفضهأنها غت  مالئمة 

ي إليه فكرة أخرى. إفرصة أخرى أن يعود 
 ليه سواء بعد تطوير هذه الفكرة اوعندما تأتر

تحقق أهدافها باألوامر والتوجيهات ولكن بالحوار واالقناع فالمؤسسات اليو م لن تسطيع أن 

ي  والقدرة عىل
 
 .  االخرينالتاثت  ف

  

 

 


