


 ስለመሪነት የነበረው የቀደመ አስተሣሠብ (The old fashioned view of leadership) መሪዎች ለመሪነት
የሚታጩት ገና ሲወለዱ ነው፡፡ ይህም ማለት መሪ ሆነህ ካልተወለድክ መሪ የመሆን ተስፋህ የጨለመ
ነው የሚል ነበር፡፡ 

 በአሁኑ አስተሣሠብ (The modern view of leadership) በትዕግስት፣ በትጋት እና በጠንካራ ስራ
እውነተኛ ውጤታማ መሪ (Truly effective leader ) መሆን ይቻላል፡፡ አስፈላጊውን ጥረት እና ዋጋ
እስከከፈልን ድረስ፡፡  

 መሪነት ለሰው ልጆች የተሰጠ ፀጋ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል መሪነት ማለት ተፅዕኖ ማሳደር ማለት
ነው፡፡ (Leadership is nothing but influencing) በመሆኑም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ
የተባለ ሁሉ ለሌሎች በጎ አርዐያ በመሆን ጸድቆ ማፅደቅ ይገባዋል እና ነው፡፡ 

 እግዚአብሔር እንድንመራ ጠርቶናል እንደ ክርስቲያን እያንዳንዳችን በተሠጠን መክሊት ያማረውን ሰላሳ፣ 
ስልሳ እንዲሁም መቶ ፍሬ እንድናፈራ ኃላፊነት ተሰቶናል፡፡ ትልቁ ጉዳይ እንደ ሊቀ ነበያት ሙሴ
የተሠጠንን ስጦታ በመረዳት ጉድለታችን የሚሞላበትን (ካህኑ አሮንን) መንገድ መፈለግ ነው፡፡ 

 ተፅዕኖ መፍጠር መጎልበት የሚችል ክህሎት ነው፡፡ (Influence is a skill that can be developed) 
መሪነት በሰዎች ላይ በጎ ተፅዕኖ በመፍጠር ሰዎች ኃላፊነታቸውን በፍላጎት እንዲወጡ የማድረግ ሂደት
በመሆኑ አንድ መሪ ውጤታማ ለመሆን ተፅዕኖ የማሳደሪያ ክህሎት ማዳበር ይገባዋል፡፡ ይህንን ለማድረግ
የሚከተለውን መከተል ተገቢ ነው፡፡ 

አንዳንድ እውነታዎች ስለውጤታማመሪነት



ውጤታማ ተግባቦት (Effective communications) 

እውቅና ማግኘት (Recognition)                            (Influence) በጎ ተፅዕኖ ማሳደር

 አንድ መሪ ስራ ከመጀመራቸው በፊት ውጤታማ ተግባቦት (Effective Communications) ከባለድርሻ
አካላት ጋር ሊፈጥር ይገባል፡፡ ይህም እውቅናን (Recognition) ይፈጥርልናል፡፡ 

The Power Triangle



 በተቋሙ ከፍተኛ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ግለሰቦችን እንዲሁም የባለድርሻ አካላትን በመለየት እና
አብሮ በመስራት በቀላሉ የተስጠንን አላማ ማሳካት እና የሌሎችን ይሁንታ ማግኘት ያስችላል፡፡ 
ከባለድርሻ አካላት ጋር ጤናማ የሆነ ግንኙነት አለመፍጠር ኃላፊነታችን በአግባቡ እንዳንወጣ
ከፍተኛ ችግሩ ውስጥ እንደሚያስገባን ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል፡፡ 

 ተፅዕኖ የሚያሳድሩ እና ለውጥ የሚያመጡ ግለሰቦችን ተገቢውን ኃላፊነት በመስጠት የበለጠ
መሪው ቁልፍ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩር እና ተተኪዎችን እንዲያፈራ ያስችለዋል፡፡ 

 አምስቱ የመሪነት ደረጃዎች (The five levels of leadership)
 የመሪነት ደረጃ 1 በህግ የተሰጠ ኃላፊነት (Position) ይህ የመጀመሪያው የመሪነት የመግቢያ በር

ነው፡፡ ከሹመት ጋር በተገናኘ መልኩ እንጂ ከዛ በዘለለ ተፅዕኖ ማሳደር አይቻልም፡፡ በሹመታችን
ብቻ ተመስርተን ተፅዕኖ እናሳድራለን ካላልን በስተቀር ሹመት በራሱ ችግር የለውም፡፡ 
ምክንያቱም ዕውነተኛ መሪነት የሚኖረው ተከታዮች ሹመታችንን ሳያዩ በደስታ እና ከኛ በሚያዩት
የመተማመን መንፈስ ሲከተሉን እንጂ ፡፡ እውነተኛ መሪ በአለቃ (Boss) እና መሪ (Leader) 
በመሆን መካከል ያለውን ልዩነት ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ ከታች በንጽጽር የቀረበው ልዩነታቸውን
በግልጽ እንድንረዳ ያግዘናል፡፡ 

በጎ ተፅዕኖ የመፍጠር ደረጃችን ለማሳደግ ምን ማድረግ ይኖርብናል?



አለቃ (Boss) መሪ (Leader) 

የሚመራቸውን ይቆጣጠራል መክሊታቸውን እንዲያወጡ እና እንዲጠቀሙበት

የሚተማመነው ስልጣኑን ነው መሪ መልካም ስራውን ነው

“እኔ” ይላል እኛ ይላል

ለተፈጠረ ስህተት ሰዎችን ይወቅሳል የተሰበረውን ይጠግናል

እንዲህ ስሩ ይላል እንዴት እንደሚሰራ ያሳያል

ሂዱ ይላል እንሂድ ይላል



 የሥራ ደህንነት በስልጣን እንጂ በጥበብ አይደለም (Security is based on title, not talent) የመምራት
ችሎታ ዝቅተኛ ከሆነ ተፅዕኖውም በዛውን ያህል ያነሠ ይሆናል፡፡ ስለዚህ መሪው በራሱ የመተማመን ስሜቱ
እና የሚሠማው ደህንነት አነስተኛ ነው፡፡ 

 ይህ ደረጃ የሚገኘው በሹመት ነው (This level is often gained by appointment) ሌሎች የመሪነት
ደረጃዎች የሚገኙት በችሎታ ነው፡፡ 

 ሰዎች በሹመት የተመረጠን መሪ ካለው ስልጣን በላይ አይከተሉትም (People will not follow a 
positional leader beyond his/her stated authority) 

 በመሆኑም ተከታዮች ሲጠየቁ ከመስራት ውጪ በራሳቸው ተነሳሽነት ሥራ ሲሰሩ አይታይም (Not going 
the extra mile) ፡፡ መሪው በራሱ መተማመኑን ሲያጣ ተከታዮች ቁርጠኝነታቸው ይቀንሳል፡፡ 

 በሹመት የመጡ መሪዎች ከበጎ ፍቃደኞች ጋር ከሚሰሩ ሰዎች ጋር መስራት ይቸግራቸዋል(Positional 
leaders have more difficulty with volunteers)  ምክንያቱም በጎ ፍቃደኞች ተቋሙ ውስጥ መስራት
ስሚያስፈልጋቸው መሪው በስልጣኑ ተጠቅሞ እንዲሰሩ ሊያስገድዳቸው አይችልም፡፡ 

 ብዙዎቻችን መሪነት ስልጣን ይመስለናል፡፡ ነገር ግን ሹመት ስላለን ሰዎች ይከተሉናል ማለት አይደለም ፡፡ 
ዕውነተኛ መሪነታችን የሚረጋገጠው ከዚህ በላይ ባሉ የመሪነት ደረጃ ላይ እራሳችንን ስናገኝ ነው፡፡ 

በስልጣን የተገኘ መሪ ባህርያት (Characteristics of a positional leader) 



 የመሪነት ደረጃ 2 የመሪነት ፍቃድ ማግኘት (Permission) 
መሪነት ሰዎች ሳይገደዱ ላንተ እንዲሰሩ ማድረግ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው የመሪነት
ደረጃ 2 ላይ ስትደርስ ነው፡፡ ይህም ማለት ተከታዮችህ እንድትመራቸው
ሲፈቅዱልን ብቻ ነው መሪ የምትባለው፡፡ መሪነት የሚጀምረው ከልብ እንጂ
ከጭንቅላት አይደለም፡፡ ይህም ማለት በመልካም ግንኙነት እንጂ በቁጥጥር
አይደለም፤ በአለት ላይ የተመሰረተ ቀጣይነት ያለው ግንኙነት መፍጠር ያልቻለ
መሪ ውጤታማ እና ረጅም ጉዞ መጓዝ አይችልም፡፡ 

 በአጠቃላይ የመሪነት ደረጃ 1 በህግ የተሰጠ ሃላፊነት (Position) ለመምራት በር
ከሆነ ደረጃ 2 የመምራት ፈቃድ ማግኛ (Permission) የመሪነት መሰረት ነው፡፡ 

 አስተውል፡- የመሪነት ደረጃዎችን በአግባቡ መከተል ግድ ይላል፡፡ ብዙ ጊዜ
ዘለነው የምንሄደው የመሪነት ደረጃ 2 ነው ወይንም የመምራት ፍቃድ ማግኘት
ነው፡፡ 



 መሪው የመጀመሪያ ሁለቱን ደረጃዎች በስኬት ሲያልፍ ስራዎች የተቃኑ
ይሆናሉ፡፡ የስራ ተነሳሽነት ይጨምራል፣ የተቋሙ ግቦች ይሳካሉ
መሪው ሰዎችን መምራት እና ማስተባበር ቀላል ይሆንለታል ችግሮች
በቀላሉ ይፈታሉ፡፡ 

 እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ማለት መሪው የዘራውን የሚያጭድበት
የተቋሙ የባለድርሻ አካላት እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል
ተናጋሪ የሚሆኑበት ነው፡፡ 



 መሪ ትልቅነቱ የሚለካው ባለው ስልጣን ሳይሆን ሰዎችን በማብቃት
ባለው ችሎታ ነው፡፡ ስኬት ያለተተኪዎች ውድቀት ነውና ተመሪዎች
ለመሪው ያላቸው ታማኝነት ከፍተኛ ደረጃ የሚደርሰው በመሪው
አማካኝነት አቅማቸው ጎልብቶ ወደፊት ለሚኖራቸው ትልቅ ኃላፊነት
ሲዘጋጁ ነው፡፡ የመሪነት ደረጃ 2 ላይ ተከታዮች መሪውን ከልብ
ይወዱታል :: 

 ደረጃ 3 ላይ ተከታዩ መሪውን ባስመዘገበው ውጤት ያደንቀዋል፡፡ 
ደረጃ 4 ላይ ተከታዩ ለመሪው ታማኝ ይሆናል፡፡ 



 ሰዎች እጅግ ውድ የሆኑ ሀብታት መሆናቸውን ተረዳ
 ሰዎችን ለማጎልመስ ቅድሚያ ስጥ
 ሌሎች እንዲከተሉህ አርዐያ ሁን
 የመምራት ጥረትህን በተመረጡ 20  ሰዎች ላይ አድርግ
 ቁልፍ መሪዎችን ለተሻለ እድል አዘጋጃቸው
 ሌሎች ተፅዕኖ መፍጠር የሚችሉ አጋሮች ከጎንህ አስከትል፣ 
 እራስህን በስኬታማ እና በጎ አርዓያ መሆን በሚችሉ ሰዎች ዙሪያ

አድርግ፡፡



 የህይወት ዘመን እውነተኛ እና ውጤታማ መሪነት የመሪነት ደረጃ 5 
ላይ እንድንቀመጥ ያስችለናል፡፡ እዚህ ላይ ስንደርስ ከምናገኘው
የመንፈስ እርካታ ባሻገር ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎርዮስ ቀዳማዊ
እንዳሉት ይሆናል፡፡ ሰው የድርሻውን ከሰራ የሚጠብቀው ሞቱን ነው፡፡



 ሙሉ ስብዕና (Integrity)፡- ለአንድ መሪ ስኬታማነት ከሚያስፈልጉ
የመሪነት ባህሪያት ዋናው ሙሉ ስብዕና (Integrity) ነው፡፡ ይህም
ማለት ለቆምንለት አላማ የማያወላውል አቋም፣ ታማኝነት፣ ከራስ ጥቅም
በፊት ለቆምንለት አላማ ቅድሚያ መስጠት የምንናገረውን ኖረን ማሳየት
(Walk the talk) የሚሉትን ያካትታል፡፡

 ሙያና ተሰጦ አስፈላጊ ቢሆንም እረጅሙን የስኬት መንገድ ለመጓዝ በጎ
ህሊና (Honourable Intent)፣ ለሌሎች ደህንነት መቆርቆር፣
ትክክለኛውን ስራ ለመስራት ፍላጎት እና ቁርጠኝነት ማሳየት ከዚህም
በላይ ለኛ አስፈላጊ ቢሆንም ለሌሎች ብሎ መተውን (Even when 
it means giving up something we want very 
badly) ያካትታል፡፡



ሙሉ ስብዕና እምነትን ይገነባል (Integrity Builds Trust) 
መሪ ለመሆን ተከታዮች ሊኖሩን ይገባል፡፡ ተከታዮች እንዲኖሩ መሪው

የነሱን ይሁንታ ማግኘት አለበት፡ ይህን ማግኘት የምንችለው በኛ ላይ
ዕምነት ሲኖራቸው ነው፡ 
ሙሉ ስብዕና ከፍተኛ ተፅዕኖ እንድናሳድር ይረዳናል (Integrity has 

high influence value) 
 የአንድ መሪ ባህሪ የተቋሙን ባህሪ ይወስነዋል፤ የሰዎች አስተሳሰብ

የሚቀየረው በሚያዩት እንጂ በንግግር አይደለም፤ በመሆኑም
ከህይወታችን ፍሬ ሲታይ ተከታዮች ላይ በጎ ተፅዕኖ የማሳደር
ደረጃዎችን ይጨምራል፡፡ 



ሙሉ ስብዕና ደረጃችን ከፍ እንዲል ያደርጋል (Integrity Facilitates 
High Standards ) 

• መሪዎች ተከተዮቻቸው ካላቸው ስብዕና በበለጠ መልኩ
ሲኖራቸው እንዲሁም ከራሣቸው በፊት ተከታዮቻቸው
ጥቅም የሚያገኙበትን ሁኔታ ሲያመቻቹ ከሁሉም
ባለድርሻ አካላት ተቀባይነት እና ፍፁም ታማኝነት
ያጎናጽፋሉ፡፡ 

• ሙሉ ስብዕና በጠንካራ መሰረት ላይ የታነፀ መልካም ስም
እንዲኖረን ያደርጋል (Integrity Results in a Solid 
Reputation , Not just an image) ገፅታ ግንባታ ውጪያዊ
ሲሆን ሙሉ ስብዕና እኛነታችን ነው፡፡ 



 ቀጥተኛ እና የማይቀየር (Consitency) ከማንም ጋር ብትሆን አንድ
አይነት ሰው ነህ

 ምርጫ (Choices)፡- ለሰዎ የሚጠቅም ውሳኔ ትወስናለህ እራስህን
የሚጠቅም ምርጫ ቢኖር

 ለሰዎች አበርክቶ እውቅና መስጠት (Credit) አንተ ለተቀዳጀኸው
ስኬት የሌሎች አስተዋጽኦ እንዳለ በመግለፅ ሰዎችን በተገቢው መንገድ
ማመስገን ይገባል ብለህ ታምናለህ



 መምራት ማለት ስለሰዎች ማሠብ ነው፡፡ አንድም ልናሳካ ከምናስበው
አላማ እና ተልዕኮ በፊት ሰዎን ማስቀደም ይኖርብናል፡፡ እንዲሁም
የመሪነት ትኩረት ሰዎች ናቸው ካልን መሪው ብዙሃን ለሆኑት ተከታዮች
ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ማለት ነው፡፡ 

 ከላይ የተጠቀሱት እውነታዎች የሚያመለክቱት ሰዎችን የመርዳት
ችሎታችን ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን ነው፡፡ ተመሪዎች መሪውን
የሚያዩት ምን ያህል በእነሱ ህይወት ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩን ቢሆንም
አሁን ባለንበት ጊዜ በተለይ መሪዎች ሲጨነቁ የምናየው እንዴት
አድርገው ሌሎች ሰዎችን ወይንም የበላይ አካልን እንደሚያስደስቱ
ነው፡፡ መሪነት በውጤታማ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ
ተከታዮቻችንን በአግባቡ ሳንረዳ እኛን እንዲረዱን ወይንም ከኛ ጋር
እረጅሙን ጉዞ ያደርጋሉ ብሎ ማሰብ ዘበት ነው፡፡ 



 የስኬታማ መሪዎችን ታሪክ ስናጠና ብቻቸውን ከመምራት ይልቅ ብቁ
የሆኑ መሪዎችን ከጎናቸው በማድረግ በጋራ ሲጓዙ እናያለን፡፡
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያዊው አገልግሎቱን ያፈጠነው
ብቻውን ሆኖ አይደለም፡፡ እንደነጢሞቲዎስ፣ ቲቶ፣ አፕሎስ እንዲሁም
ከአንስቶች ጋር በመስራት ነው፡፡ እዚህ ላይ ሊሰመር የሚገባው ከማን
ጋር ነው ልንሰራ የሚገባው የሚለው ነው 



 አብረናቸው የምንሰራቸው ሰዎች ከለየን እና ውጤታማ ተግባቦት
ከፈጠርን ከነሱ የምናገኘው ሃሣብ አብዛኛውን ጊዜ ከኛ የተለየ ሆኖ
እናገኘዋለን፡፡ ነገር ግን በቅድስት ቤተክርስቲያን ይህ ሲሆን አናይም
ምክንያቱም ሰዎን ሳናሳትፍ የኛ እይታ (Visibility) የሚደበዝዝ
ስለሚመስለን በጋራ ለመስራት እና ተተኪዎችን ማፍራት ያለን
ቁርጠኝነት እምብዛም አይደለም፡፡ ነገር ግን በጋራ ለመስራት
ባለመቻላችን የተነጠለ መሪ ስለምንሆን የምንከፍለው ዋጋ ከፍተኛ
ነው፡፡ 



 ከሕይወት ልምድ ለመማር መለስ ብሎ ያሳለፍነውን ማየት
ይጠይቃል፡፡ መለስ ብሎ የማየት ልምድ አዳብረን ማለት ጠንካራ
ጎናችንን እንድናውቅ እንዲሁም ወደኋላ የቀረንበትን እንድንረዳ እና
መፍትሄ እንድንፈልግ ይረዳናል፡፡ ውጤታማ መሪም መለስ ብሎ
ማየትን ከራሱ ስለሚጀምር ተከታዮቹም የመሪያቸውን ፈለግ በመከተል
ዘመኑን መዋጀት ይችላሉ፡፡ 



 ይህ ማለት ሰዎችን በድፍረት መናገር ማለት ሳይሆን ትክክለኛ
ያልሆነውን (ብልሃት በተሞላበት መልኩ) ትክክል አለመሆኑን
ማስረዳት እና ለተነሳንበት አላማ ጥብቅና መቆም እንዲሁም ሰዎች ሂስ
ሲሰነዝሩብን በበጎ መቀበል ማለት ነው፡፡ 



 ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁህ ነው እንዲል ቅዱስ መፃሕፍትን
መምራት ማለት ማገለግል (To lead is to serve; nothing more, 
nothing less) መሆኑን ተረድተን ስልጣናችንን በማሳየት ለመምራት
ከመሞከር ይልቅ ዝቅ ብሎ በማገልገል ተመሪዎች ወደው እና ፈቅደው
እንዲከተሉን ማድረግ ነው፡፡ 



 እንደውም ስልጣን እንዳለን ለማሳየት መሞከር ምን ያህል ደካማ
መሆናችንን ማሣወቅ ማለት ነው (Attempting to demonstrate 
just how strong our powers of authority are as leaders is 
the quickest path to confirming our weaknesses) ፡፡ አገልጋይ
መሪነትን ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁም ከቅዱሳን
ሐዋርያት ከሌሎችም ቅዱሳን በመማር እውነተኛ እና ውጤታማ መሪ
በመሆን ቤተክርስቲያን የጣለችብንን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት
ይገባናል፡፡ 




