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 االحتیاج إلى ثقافة واسعة لتنمیة القائد
 

القادة الذین  ھم في عالم یتغیر كل یوم، ظل احتیاجنا ثابت إلى قادة ذو أھلیة عالیة وعمق روحي، ھؤالء
 نستطیع أن نأتمنھم على كنائس المستقبل. 

 
امكانات كامنة عالیة" ثم ذو "قادة ھذا االحتیاج عادة ما كانت تركز على تحدید  تعاملت معإن الخدمات التي 

ً لیعتلوا المراكز الھامة داخل الكنیسة والمنظمات  تقدیم تدریبات متخصصة حتى ما یتم اعدادھم سریعا
 الخدمیة.

 
بكل تأكید ركز الرب یسوع على "عدد قلیل"، وأعطى اھتمام خاص لتنمیتھم قبل أن یأتمنھم على كنیستھ 

ون لدینا استراتیجیات وبرامج واضحة حتى ما نحدد ونبني القادة المستقبلیة. ولذلك فإنھ من المھم أن یك
 الناشئین. 

 
لعملیة  الوحیدةلكن ھناك العدید من السلبیات التي قد تظھر من استخدام ھذا النھج، إن كان ھو استراتیجیاتنا 

 تنمیة القادة: 
إذا كان تعریفنا لكلمة "القیادة الكامنة" غیر واضح أو ضیق جداً، سوف ینتھي بنا الحال باستبعاد  .1

بعض القادة المستقبلیین المھمین من برامج التدریب خاصتنا. وسینتج عن ذلك عدد قادة أقل وسنفقد 
 بعض القادة النائشئین الذین منحھم لنا هللا. 

عالیة، في أفضل صوره، افتراض غیر موضوعي ولھ مخاطر  قادة ذو امكانات كامنةإن اختیار  .2
 كبیرة فیما یتعلق باختیار األشخاص الخطأ وتجاھل األشخاص المناسبین. 

عندما یُطلب من القادة الحالیین تحدید القادة الناشئین، غالباً ما یختارون أشخاص یشبھونھم. ونتیجة  .3
لقادة الحالیین على أنھم "ذو امكانات عالیة" األشخاص الذین ال یشبھون ا ال یتم اعتبارلذلك، 

 ال نھایة لھ. –بكل نقائصھ  –وسیصبح الوضع الراھن 
إذا وضعنا أھمیة كبیرة على عدد قلیل من القادة الناشئین، ربما نضج مستوى مستحیل أن یحققھ ھذا  .4

الخدمة. وقد یھزمھم العدد القلیل، حیث نتوقع منھم مواجھة كل التحدیات الضخمة التي تتعرض لھا 
 ھذا الثقل بل ویدمرھم.

ستكون النتیجة ال محالة أننا نغفل آخرین كثیرین قد یتمتعوا إذا بذلنا أفضل مجھود مع عدد قلیل،  .5
بالفعل بإمكانات قیادة عالیة وببساطة لم ندركھا. بالنسبة لكثیرین، إن فرصة إظھارھم للقیادة قد 

ھم ولم تُعطى لھم الفرصة كي ینموا أو یأخذوا أي مسؤولیة تكون قریبة. لكن یبدو أنھ تم تجاھل
 ھامة، وبالتالي یصبحوا محبطین، ومنعزلین وسلبیین. 

ستحدث بالظبط في المستقبل، وبالتالي، من الصعب أیضاً التي  تغییرات المن الصعب جداً أن نتوقع  .6
نحن مج تنمیة القادة الحالیة. أن نتنبأ بكفاءات القیادة الضروریة للمستقبل وھكذا نتضمنھا في برا

 نواجھ عملیة تنمیة قد تكون محدودة جداً في نطاقھا.
 



2 
 

نرعى ولھذه األسباب، وبدالَ من أن یكون لدینا برامج تدریبیة ضیقة في نطاقھا لعدد قلیل، من المھم أن 
ھ "تنمیة النفوس" عبر الكنائس والخدمات. وقد نتناول ھذا األمر على أن ثقافة واسعة لعملیة تنمیة القائد

 وھكذا یكون تفكیرنا غیر محدود بھؤالء الذین نرى أنھم "قادة ناشئین ذو امكانات كامنة".
 
 

إذا قمنا بتغذیة ثقافة واسعة لتنمیة األشخاص، سینتج عن ذلك نھوض القادة عندما نحتاجھم، وعادة ما 
 سیكون لدیھم اإلمكانات الضروریة الالزمة للتفكیر، التصرف والقیادة في السیاق المحدد والوقت المطلوب.  

 
م في الكثیر من الكنائس والخدمات. یعتبر ھذا منھج واسع المجال لتنمیة القائد أكثر من المنھج المستخد

عامةً، فإن الكنائس القلیلة التي تعطي انتباھا لبناء الجیل القادم تركز على عدد قلیل فقط (عادة یكونوا 
 الموھوبین أكادیمیاً) بینما تعامل باقي الجیل على أنھم المحتاجین الذین یُعاَملوا على أنھم موضوع الخدمة. 

 
معاییرنا المحدودة ولیس فقط البعض الذي یتوفر فیھ  –علینا أن تدرك الغنى الكامن في الجیل التالي ككل 

 عبر الكنائس والخدمات. كانت ھذه رؤیة بولس الرسول للكنیسة:  الحیاةعن "القیادة". نحن نحتاج أن نبني 
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 ھذا تغییر جذري ھائل وسیتطلب تغییر عمیق في طریقة التفكیر عبر كنائسنا وھیئاتنا الخدمیة. 
 

كل تابع للمسیح ھو شخص لدیھ "امكانات ھائلة"! وكل تلمیذ یحتاج للبناء،  ولكنقائد ھیئة، كل فرد لن یكون 
 ر مدینتھ وأمتھ. غیّ وللنمو، وللثقة، وللتلمذة والرعایة، للتعلیم ولإللھام كي ما ینھض لیُ 

 
بل سنجدھم في مثل ھذه الثقافة، سیكون احتیاجنا للقادة ُمسَدد. في الواقع، لن یكون لدینا نقص في القادة، 

ینھضون بصورة طبیعیة في كل ركن من أركان الخدمة! باإلضافة إلى ذلك، لن تعاني برامج تنمیة القائد 
وانتشار "حیاة األشخاص التي تُبنى"، فكل قائد ناشيء سیكون أیضاً. بل ستنمو تلك البرامج باستمراریة 

 ُمستقبل للحیاة بل ومانحھا للمجتمع الذي ینتمي إلیھ.
 

یعیرا انتباھاً خاصاً لبناء عدد ) 10 – 9: 19) وبولس الرسول (أع18 – 13: 3وكما كانا الرب یسوع (مر
ن یجب أن یتم دمج برامج كھذه في حیاة وخدمات قلیل من القادة المفتاحیین، علینا أن نفعل نفس الشيء. لك

 .القادة من القادم الجیل لبناء استراتیجیتنا مجملھا في تمثل أال ویجبالكنائس المحلیة، و
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 النموذج الكتابي النموذج التقلیدي

 تنمیة القادة...

 عبارة عن ثقافة عبارة عن برنامج

 لكثیرین لعدد قلیل

 یقدمھ المجتمع بالكامل المتخصصینیقدمھ عدد قلیل من 

 غالباً ما یحدث في الحیاة غالباً ما یحدث من خالل برامج

 یبني الحیاة ككل یركز على بناء الكفاءات

 قد التي المستقبل إلمكانات العنان یطلق یعمل على استمراریة الوضع الراھن
 الیوم عن كبیر بشكل مختلفة تبدو

 القادة المحتملون...

 كثیرین قلیل فقطعدد 

ً  غالباً ما یكونوا واضحون ومعروفون  قد یكونوا غیر مالَحظون حالیا

 تنوع على نطاق واسع عادة ما یشبھون القادة الحالیین كثیراً 

ھم فقط من سیكون لھم مراكز قیادیة 
 رسمیة في المستقبل

ھم موجودون في كل مكان في مجاالت 
 المجتمع الحیاتیة

ال یمكن أن نستمر في كنائسنا في تجاھل اإلمكانات الھائلة التي یمثلھا شعب هللا. یجب أن نبني الجیل المقبل 
 كل طفل، كل تلمیذ، وكل مؤمن. –

ومن الواضح أنھ ال یمكن أن نحقق ھذا بواسطة بعض الخبراء القلیلون الذي یقودون برامج قلیلة. إذا كان 
. في الكنیسة الصحیحة مسیح، إذاً یجب أن یشترك كل عضو في عملیة البناءعلینا بناء كل عضو في جسد ال
ً أنھ على كل عضو في الكنیسة أن یشترك في رؤیة بناء . نجد أن كل عضو یبني آخرین ھذا یعني عملیا

 اآلخرین ویتمتع بالمقدرة األساسیة للقیام بذلك. 

ثقافة بناء اآلخرین:  –ھنا بعض الطرق المحددة لتعزیز تلك الثقافة الواسعة 
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ل تعبئة حركة صالة عبر المجتمع حتى ما ینھض هللا كل عضو من كنیستھ وینمیھ كي ما یص •
 للنضوج.

 شارك باستمرار عن رؤیة بناء الجیل القادم. •
ما  یة حتىعضد مبدأ أن "القیادة" لیست بالضرورة لقب أو مركز، بل تعني أن تفكر وتتصرف بفاعل •

 ! م بذلكتساعد اآلخرین لیصبحوا في مكان أفضل، ویمكن أن یقوم كل شخص بذلك، بل وعلیھ القیا
ل رائع للجمیع عن التلمذة وتنمیة القادة. نموذج "مركزیة المسیح" یوفر اطار عم أساسيوفر تدریب  •

 1لبناء األشخاص والذي یسھل فھمھ وتطبیقھ بواسطة الجمیع في أي اطار خدمي.
 ا!ألوانھ ةكن أبداً بدایة بناء الجیل القادم سابقتابدأ مبكراً مع األطفال. لم  •
القادم  الجیل تأكد من أن كل قائد یبني اآلخرین. ال تجعل أي شخص یقوم بالخدمة ببساطة بدون بناء •

 . في نفس الوقت
 شجع كل فرد أن یفكر في ھویتھ، وكیف خلقھ هللا، وما ھي مقاصد هللا المعطاه لھم.  •
ات نامیكیوفر عن قصد فرص للنمو المستمر والتعلم لكل فرد. تأكد من أن ھذه الفرص تعكس "الدی •

 لتشمل الدینامیكیة الروحیة والعالئقیة والتجریبیة والتعلیمیة.  األربعة"
جیات فسھ أھداف واستراتیجیات للنمو، حتى وإن كانت أھداف واستراتیشجع كل فرد أن یضع لن •

 بسیطة جداً.
ة مجموع دعم منھج للخدمة یركز على الفریق بدالً من التركیز على القیادة، أو االقتصار على •

  لناس. اصغیرة من "القادة". ھذا ال یُعد منھج صحي أكثر للقیادة، لكنھ سیشمل عدد أكبر من 
یة مستقبلمیع كي ما یستقبلوا تعلیقات عن كل من نقاط القوة وكذلك فرص الخدمة الوفر فرص للج •

 الكامنة.
 احتفل أمام الجمیع باإلبداع والتمكین والتصرفات المسؤولة عندما تحدث.  •
 مكاناتأثناء بناء وتمكین الجمیع، استمر في مالحظة ھؤالء الذین "یظھرون" كأشخاص لدیھم ا •

 . األساسیة ثم وفر لھم فرص مناسبة تشمل الدینامیكیات األربعة كامنة ألدوار القیادة
 قوم بھا.توأنت  وأخیراً، ال تتوقع الكمال. إن عملیة بناء اآلخرین عملیة فوضویة! ثق با� لیقودك •

 ألنھا رؤیتھ ھو!

 رجاء، انظر تدریب مصدر القیادة "بناء قادة أصحاء".  1
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