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 مشاكلهم تخّطي على الشبيبة مساعدة
 بقلم ريتا الحاج جريجيري 

الذين  يعتبر تحدٍّ كبير لكلّ ال شك أّن الم ا رهقة عمر حرج ت ا رفقه جميع أنواع الصعوبات والمشاكل. وهو 
الطفولة إلى مرحلة النضج. ويعاني هؤالء من ضغوطات متنّوعة: مشاكل مع األصدقاء و  ينتقلون من مرحلة

وماذا أريد ؟ من  ٬للمستقبل واألصعب أزمة الهوية  وقرارات مع األهل   ضغطوطات الد ا رسة والص ا رع
 ؟أنا

من خالل مساندة الشباب األحداث في  ٬كقادة شبيبة  ٬لهام الذي نلعبه في هذه المرحلة بالتحديد نرى الدور ا
باألخص عندما نساعدهم لُيدركوا  ٬الحلّوة والمّرة... وهذه المساندة تبدأ بموقف قلوبنا الخاّصة نحوهم  األوقات

ادفه في من دون إدانتهم كما فعل الرب يسوع مع كّل من ص ٬عندما يواجهون مشاكل  مواقف قبولنا تجاههم
فن ا رهم يبحثون بكل  ٬من أكثر المشاعر التي تسيطر عليهم في هذه الفترة  طريقه. ولعّل الشعور بالرفض هو

عندما  ٬أعطوا شهاداتهم عن التغيير الذي حصل في حياتهم  وكم من األشخاص ٬الطرق عّما يشعرهم بقيمتهم 
 شعروا أّنهم مقبولون!

وحول النضوج النفسي  ٬ول كيفّية مساعدة الشبيبة على تشكيل شخصّياتهم يتمحور تركيزنا في أغلب األحيان ح
ولكن من الصعب بلوغ هذه النتيجة ما لم نعمل نحن أواًل على شخصّياتنا وعلى  ٬طبعاً هذا هام جدًا  والمعنوي.

بخ تطوير طباعنا وتنقّية دوافعنا. فمن الصعب تعليم فن الط يعطيه!! ألّن فاقد الشيء ال  مواقف قلوبنا وعلى
 نحن نصبح مثااًل أعلى للشبيبة الذين نخدمهم ونعّلمهم.  ٬لآلخرين إن لم نكن نتقنه أصاًل 

 شبيبة كقادة دورنا

اء! غإّن الدور الذي نضطلع به ال يتطّلب مّنا إصالح الشبيبة او حل مشاكلهم! بل المهّمة األساسّية هي: اإلص
ولكن الجزء األهم هو استعدادنا لالستماع إليهم.  ٬كوننا بالغين هذا ال يعني أّننا نملك جميع الحلول  بالطبع

فن  ٬يسوع مع الناس « : ؟ ماذا تريد » ٬بالطبع كان يسوع يدرك ما كان يريده ذلك الرجل  وهذا ما كان يفعله
 «أن أبصر .»!! ه لوقت لكي يعّبر عن حاجتولكّنه أعطاه ا ا ره يسأل سؤااًل غريبًا لرجل أعمى

 اإلصغاء خالل من األولّي اإلسعاف



 

ونساعدهم على تطوير خططهم الشخصّية الخاّصة بهم للوصول لمخارج  ٬دورنا ببساطة هو االستماع إليهم 
ستمع نألّن ذلك يشّجعهم على اإللت ا زم بهذه الخطة. ويجب أن ُنظهر لألشخاص تعاطفًا بينما  ٬لمشاكلهم 

إذ  ٬بغية السماح للمياه بالدخول وغسل األعماق  ٬الُمصغي هو فتح األبواب المقفلة  إليهم. والدور الذي يلعبه
من قلق وخيبات األمل وغضب وسائر المشاعر السلبّية  ٬العواطف المكبوتة  عندما يبدأ الشخص بالتعبير عن

 ي ي ا ره حاليًا.غير الذ ٬آخر  عندئذٍّ يستطيع رؤية المشاكل من منظار ٬
 

 
 
 

أن ينفرد  كان الجواب بال منافسة ٬عند سؤال العديد من الشّبان عّما يحتاجونه من القائد عندما يكونون متعبين 
وذلك  ٬أّننا معه بالكامل  ٬ويتطّلب أن ُنظهر للشخص الذي نتعامل معه  ٬واإلصغاء يتطّلب التركيز  « :بنا 
وكل كلمة نتفّوه  ٬ومن خالل كل حركة لجسدنا  ٬الوضعّية التي نجلس بها من خالل  وُيصغي إلى مشاكلنا!» 

لكي ُيرينا طرًقا خاّلقة نقود  ٬للروح القدس في قلوبنا إّننا نحتاج لمعونته  بها. واإلصغاء يتطّلب أيضًا أن نقول
 الشخص من خاللها للنتيجة المرجّوة.

 



 

انت وهذا يساعد بقدرٍّ كبيرٍّ الشبيبة مهما ك «بالتقّمص العاطفي »  من أهّم صفات المساعد الناجح هي أن يقوم
ويجعلهم مستعّدين للتغيير. ولكي نستطيع  ٬فالشعور أّنه ثّمة من يفهم بماذا يمّرون كافٍّ لكي يريحهم مشاكلهم. 

ا هو هدفنال بّد لنا من أن نحّدد ما هو الوضع أو األمر الذي نسعى لتغييره؟ ما  ٬للمشورة  وضع خّطة معّينة
 يشعر الشخص بال ا رحة. النهائي؟ بالطبع الجواب هو أن

فالشاب الذي فقد شقيقته خالل  ٬يتعّرض الشباب للكثير من التجارب التي تمنحهم ال ا رحة المزّيفة أو المؤّقتة 
 ٬ن أبيها والفتاة التي تعّرضت للتعّدي الجنسي م ٬أّنه ارتاح عندما بدأ بتعاطي المخد ا رت  يخبرنا ٬الحرب 

 عالقات جنسّية... تخبر أّنها ترتاح من خالل إقامة
لكن يبدو واضًحا أّن هذه النشاطات وهذه األنواع من السلوك ال تقود إلى ا رحة أو اكتفاء حقيقيَّين أو طويلْي 

السالم و  كقادة للشبيبة األحداث يتلّخص بمساعدة الشباب األحداث على تطوير ال ا رحة الحقيقّية األمد. ودورنا
والذي نختبره من  ٬ذلك السالم الذي يفوق اإلد ا رك البشري  ٬عنه العالم بأكمله  الداخلي العميق الذي يبحث

نحتاج بكّل تأكيد أن نبني  ٬الشباب يختبرون هذا السالم الحقيقي  خالل العالقة مع الرب يسوع. ولكي نجعل
 عالقة تُكسبنا ثقتهم وتجّسد لهم هذا السالم.

 نات الرئيسة للمستمع الجيدالمكو  
 الهدف:

ما يناقشه الشاب يساعدك على اكتشاف الناحية األهم التي يجب التركيز  وراءإّن معرفة األفكار الرئيسة من 
قد يحتاج الشاب إلى بعض الوقت لمناقشة أمورٍّ سطحّية قبل الشعور بال ا  ٬خالل المناقشة. أحياًنا  عليها في

الجّدية. وهذا ليس بمشكلة لكن حاول أاّل تصرف الكثير من الوقت قبل االنتقال إلى  رحة للتكّلم عن المسائل
المهم أن تتماشى مع السرعة التي يرغب بها الشباب األحداث وأاّل نستعجلهم.  غير أّنه من ٬الموضوع األساسي 

ة المسائل فتاح وفي مناقشاألرجح قد يجعلهم أقل رغبة في االن إّن استعجالهم قد ُيشعرهم بعدم ال ا رحة وعلى
 الجّدّية.
 :التذكّر

وبعض  ٬من المهم أن تتذّكر ما يشاركه معك الشاب. ففي بعض األحيان تحتاج إلى كتابة بعض المالحظات 
 ٬ونعالجها  ٬بل قد نأخذ فكرة من كّل جلسة  ٬المهّمة. ال نستطيع معالجة المشاكل كّلها دفعة واحدة  األفكار



 

فقد يسّبب هذا قّلة تركيزٍّ  ٬قادمة. ال تنشغل بتدوين المالحظات وأنت مع الشاب أو الشاّبة  ونترك أخرى لمرحلةٍّ 
ولكن مباشرًة  ٬واكتب بعض المالحظات إذا اضطِررت لذلك  ٬وعلى ما يقوالنه  وتوّتر لديهما. بل رّكز عليهما

 لك. بعد أن ينصرفا وقبل أن تنسى ما قد قااله
 :الجسد لغة

 بأّن المتكّلم أو المتكّلمة يأخذان اإلنطباع عن مدى قبولنا لهما أم رفضهما من: تفيد الد ا رسات
 من الكلمات التي نشاركها  ٪٧ 
 نستعملها التي الصوت نبرة من ٪ ٣٨ 
 الوجه تعابير من ٪ ٥٥ 

 أن:لذا يجب أن نكون حريصين في تواصلنا الشفهي وغير الشفهي. لذا من المفيد 
 يحادثنانجلس مقابل الشخص الذي 

 ننظر إليه مباشرًة وبانتباه
من خالل اإليماء ب أ رسنا في الوقت المناسب ومن خالل استخدام بعض  ٬ُنظهر له أننا نسمع ونفهم 

 إلى فهمنا لما يقوله وموافقتنا عليه. األجوبة التي تشير

 طرح األسئلة المناسبة:
وآ ا رئك بسرعة. لنتذكر أّن الشخص يحتاج وأن ال تعمد إعطاء أجوبتك  ٬من المهم أن ندع الشخص يتكلم 

ولكي نوّفر له هذا المكان اآلمن ينبغي أن نعطيه فرصة للكالم.  ٬عن مشاعره في مكان آمن  إلى التعبير
ألّنها قد تكون فترة لكي يفّكر في مشكلته ويحّلل بشكل أعمق.  ٬الصمت حّتى  وينبغي أال نخاف من فت ا رت

لتوضيح أمور غير مفهومة لتساعدنا على التأّكد أّن  ٬المناسب  سبة وفي الوقتويجب أن تكون أسئلتنا منا
 يقال. وتؤّكد عن مدى فهمنا لما ٬المعلومات واألفكار واضحة 

م لك الخطوات التالية است ا رتيجّية ٬وعندما نعتقد أّننا نفهم المشكلة الحقيقّية  عندئذٍّ تزداد األمور تعقيًدا. تُقدِّ
 األحداث . بابمفيدة لدعم الش

نشعر بالحماس لمشاركة هذه  ٬ون ا ره يسّدد الف ا رغ العاطفي في حياتنا  ٬عندما نختبر محبة المسيح لنا 
من حولنا بغية مساعدتهم للتغّلب على مشاكلهم. أ ا رد أحد قادة الشبيبة مساعدة أحد الشّبان  الحقيقة مع الناس



 

شارحًا له بحماس  ٬عن البيت « : فحّب هللا لك  ٬حتاج إلى أب هل تعلم أّنك ال ت لتخّطي مشكلة غياب أبيه
ذه ه كافٍّ » ولكّن الشاب كان يحتاج لمن يسمعه ويتفّهم معاناته  ٬ وطيبة قلب عن حّب هللا األبوي الكافي له

 ولمن يقّدم له نصائح أبوّية!! حقيقة ال شك فيها
 

نعطيهم أجوبة مفرطة البساطة كحلٍّّ لمشاكلهم يجب أن نحرص على أاّل نسدي للشبيبة األحداث نصائح أو 
المحتمل أن تكون هذه األجوبة صحيحة من الناحية الالهوتيّة. « الصحيح » ما يرغب الشاب أو  وٕان كان من

الشاّبة بسماعه. ببساطه يحتاج الشباب األحداث أن يسمعوا أّن شخًصا آخر يفهم الصعوبات  فقد ال يكون الجواب
دا التركيزعلى حاجات الشباب األحداث وليس على رغبتك بحّل مشاكلهم من  ومن المهمّ  التي يمّرون بها.

منظارك وبحسب ذكائك. ال تخضع التصّو ا رت الموجودة في أعماق اإلنسان بسهولة للطرق الجديدة في 
وعاطفي  ٬ تحقيق هذا الهدف على النضوج وحتى نتمّكن من ٬ التفكير التي يتّم إقت ا رحها. إّن اإلتجاه هو

 مساعدة الشاب نحتاج أن:
 نمّيز المكان الذي اكتسب فيه الشباب تصّو ا رتهم في الدرجة األولى. ٬أواًل 

 نشّجع الشباب على التعبير عن المشاعر العاطفّية المصاحبة لهذا التصّور. ٬ثانياَ  -
فقد يكون الشعور  ٬ده بوجوده وعلى سبيل المثال: عندما يقول الشاب أّنه يشعر بالحاجة إلى أن ُيشعره وال

 الغضب بسبب إحساسه بالخسارة والرفض؛ والخوف من أن ال يجد من يسانده. المصاحب هو
بهدف تغيير عادةٍّ ما. تفيد الد ا رسات أّن الشخص  ٬مساندته وهو يفّكر في تغيير إفت ا رضاته  ٬ثالثًا  -

وم في خاللها بمتابعة الموضوع بدّقة. ومن هنا تأتي أهمّية يق ٬ال تقّل عن ثالثة أسابيع  يحتاج إلى فترةٍّ زمنّيةٍّ 
رٍّ ما  متابعتنا للشخص عن قرب في هذه وهذا يجعل شعوره باألمان موضع  ٬الفترة ألّنه يقوم بالتخّلي عن تصوُّ

التفكير في الطريقة التي ستتواصل فيها مع الشباب األحداث  تهديد. بعد تحديد حدود العالقة مع الشخص
عون األسبوعين بهم فيما هم يس األوقات التي تتعّدى اللقاء سيكون من المهمّ  ٬الذي تسانده  �دعمهم في بهدف 

 إلى التغّلب على الصعاب التي يواجهونها.
 :التشجيع



 

من أهم التحدّيات التي نحتاج أن نزرعها في حياة الشباب لكي يخرجوا من أّي حلقةٍّ مفرغة يمكن أن تحّطم 
 مساعدتهم كي يحلموا بمستقبلهم بطريقةٍّ إيجابّية! يحلمون بمن وبماذا يريدون يصبحوا! هي ٬حياتهم 

 عن معّلمة« دانجروس ميندس ( » Dangerous Minds«( )العقول الخطيرة )»   في ُيخبرنا الفليم األميركي
ة البيضاء يحتوي على خليط من التالميذ ذات البشر  ٬أميركا. فالصف الذي كانت تدّرسه في  في مدرسة

والتصرفات الوقحة. لكّن رّد  ٬والمخد ا رت  ٬وأغلب الشباب جنحوا نحو العنف  ٬والسوداء. والحقد يمأل قلوبهم 
كان عظيمًا. طلبت من كّل واحد منهم البدء بالتعبير عن  وما فعلته في حياتهم ٬هذه المعلمة كإّنمؤّث ا ًر 

 بدأوا بإخبارها مشاكلهم. ٬وبعد فترة  ٬بنفسها لهم من خالل الكتابة على دفتر خاص اشترته  ٬نفسه 
كانت هذه الخطوة األولى نحو النجاح. لقد استمعت إليهم وكسبت محّبتهم وثقتهم. والخطوة التالية كانت عندما 

وتحّدتهم  ٬لهم عمل عظيم إلم أ رة أنقذت أناًسا من الموت بسبب أحقاد قديمة. زرعت بداخلهم هدًفا  أظهرت
 مرفقة بخطوات صغيرة وثابتة. ٬ووضعوا خّطة للعمل سويًا  ٬عظماء كتلك الم أ رة  وأن يصيروا ٬ا أن يحلمو 

 
ال بل أنهم سامحوا  ٬بعد وضع هذه األهداف تغّير هؤالء التالمذة كما تغّيرت قيمهم ومعاملتهم لبعضهم البعض 

على أحداثٍّ جرت في الماضي « . ا لألمام وتقّدمو  ٬فنسوا ما و ا رء » بدأوا  ٬والتغيير طال د ا رستهم  بعضهم
بالتركيز ألّنهم وضعوا رؤيا لحياتهم لكي يحققوها وبداوا بالتركيز. لقد فهموا ماذا  وّلدت البغض في قلوبهم
 يريدون من هذه الحياة.

  ؟ما الذي تريده في هذه الحياة
 ٬فيعيشون من دون هدف  ٬اإلجابة البعض ال يعرفون  ٬ُيعَتَبر هذا السؤال أحد أصعب األسئلة عند الناس 

والقليلون لديهم العرفة  ٬ولكّنه ال يعرف كيف يحّققها  ٬األّيام والسنين. والبعض اآلخر لديه فكرة  هائمين في بحر
الهدف. يشّجعنا بولس الرسول على الركض في الميدان المعّد لنا جاعلين أمام  والفهم وهم متوّجهون نحو

حّتى نصل في النهاية إلى هدف الحصول على الخالص والمجد  ٬السباق والمثابرة بعزم ناظَرْينا هدف ربح 
 الذي ي ا رفقه.



 

يبدأ تحّدي حياتهم. ويضطلع قادة الشبيبة بدورٍّ أساسي في تحفيز الشباب وتثبيت  ٬من أحالم الشباب  ٬من هنا 
عالم تحويل طاقتهم وتركيزهم من أمور الكما يفعل المدّرب مع العبيه. وقد يساعدهم هذا المركز على  رغباتهم

 هدفٍّ أعظم. نحو ٬وتحدياته 
يليها خطوات في االتجاه  ٬وما إن تصبح النتيجة المرجّوة واضحة نحتاج أن نساعدهم على رسم خّطة عمل 

على سبيل المثال: يحتاج شاب أن يختار تخّصًصا في الجامعة من بين مروحة من االختصاصات.  الصحيح.
وبعد ذلك يبحث  ٬ومن ثم يمّيز ما إذا كان لهذا التخصص مهنة محتملة  ٬بالبحث عّما يحّبه  يه البدءأواًل عل

ويقوم ببحثٍّ عن خلفّية التخّصص الذي هو مهتّم  �وأخي ًا ر يبدأ بعملّية تقديم  ٬ا  ٬عن المساقات المتوّفرة 
 .وبعدئذٍّ يدرس ما يترّتب عليه مالي ٬بشأنه 

شاّبة على تمييز هذه الخطوات )على سبيل المثال( في وقتٍّ استمارة التسجيل. قد يكون من مساعدة شابٍّ أو 
. داالمفيد ج  مبكرٍّ

 خطوات تساعد الشباب على تحديد أهدافهم
 الخطوة األولى

مساعدة الشباب األحداث على فهم أنفسهم. ساعدهم على اكتشاف ما يجعلهم يشعرون بالفرح والفخر من المهم 
ومن ثّم يدّونون إجاباتهم باإلضافة إلى القَيم التي يريدون أن تتكّون في داخلهم خالل حياتهم  ٬ذات وتحقيق ال
 األرض. ساِعْدهم على تفصيل األمور التي تسّبب لهم القلق والضغط واأللم والغضب وكذلك مشاعر على هذه

يرغب  يدّونون عليه خواطرهم وأفكارهم. قدوشجّعهم على التأّمل بهذه العملّية واالحتفاظ بدفترٍّ  ٬مريبة محتملة 
أفكارهم أو بتدوينها بطرقٍّ أكثر إبداًعا كاستخدام الصور مثاًل والشعر والموسيقى.  بعض الشباب بالتعبير عن

 هذا مفيد لهم. ولديهم كامل الحرّية ليفعلوا ذلك ال بل

 الخطوة الثانية
كل األنواع بشأن مستقبلهم. على سبيل المثال ما الذي على تدوين أحالمهم من  ٬بعد المناقشة معك  ٬شّجعهم 
كيف سيشعرون إذا لم تعد مشكلتهم الحالّية  ٬بتحقيقه في السنة أو السنوات الثالث أو الخمس القادمة  يرغبون 

الشخص الذين يريدون أن يكونوه في المستقبل. « واقعّية » لهم أن  اسمحال بل  ٬ومحتملة  ما نوع ٬تزعجهم 



 

وخاّلقين بالكامل مطلقين العنان لمخّيلتهم. في هذه المرحلة تشكّل  أحراريكونوا  هذه األفكار برغباتٍّ  ال تحدّ 
 هذه األفكار أحالًما واستجماًعا لألفكار.

 الخطوة الثالثة
و ابدأ  ٬بعد المناقشة مع الشاب أو الشاّبة إختر أهم األحالم أو األهداف التي يرغبون بالعمل على تحقيقها 

عمل لتحقيقها. يجب أّن يتضّمن هذا األمر خطواتٍّ صغيرة تقودنا نحو الهدف األسمى الذي يمكن  بوضع خّطة
 زمنّية منطقّية بهدف الحفاظ على مستويات عالّية من التحفيز. بلوغه ضمن مهلة

مة وتمييز يحتاج هذا الموضوع للصالة والطلب من إلهنا أن يعطينا حك ٬إذا كان من المالئم للشاب المعني 
 رؤية ما هي خطته الصالحة والكاملة والمرضّية أمامه.. خطة السالم التي أعّدها لنا! وفهم بهدف

 

 

 الرابعة الخطوة

يحتاج الشباب إلى الدعم المعنوي  ٬بالطبع فإّن عملنا ال ينتهي عند هذه النقطة. فبعد االتفاق على أهداف معّينة 
: والمتابعة. نحن بحاجة إلى إّن نتذّكر اآلية ١٣« ح الذي يقّويني أستطيع كل شيء في المسي.» والتشجيع 

فنحن بطرقٍّ عديدة نصبح شركاء مع المسيح لمساعدة الشباب األحداث الذين نهتم  ٤المدّونة في رسالة فيلبي 
ألمرهم. لكن عندما نسمع أحدهم يقول: نحتاج إلى مساعدتهم لتطوير قلبٍّ وعقلٍّ يرغبإّن بالحصول على 

 أي مشيئة هللا.« ال يمكنني التعاون بعد اآلن » فضل لهم ولآلخرين... األ
 

ُيعَتَبُر  � ٬ما لمساعدة الشباب على السير إلى األمام. تمامًا كما تساعد طفاًل في عمر السنة على المشي 
بعة من وقت االتشجيع عنص ًا ر ها هكذا تؤّثر الكلمات اإليجابّية في نفس الشباب ليسيروا إلى األمام. والمت

ة ما من خدمة الشباب. فال يجب إّن نكّل  فالتقّلبات  ٬في هذه المرحلة  �آلخر من دون الضغط عليهم ُمِهمَّ
وتشّكل المثابرة جزًء ها ا أو إرسال رسالةٍّ قصيرة عبر الخلوي من حينٍّ إلى آخر  ٬النفسّية والجسدّية في أوّجها 

قّدم! إّن االتصال بهم هاتفي يحدث فرًقا كبي ًا ر كذلك االجتماعات ونتعب ما دام لنا اليوم القدرة على الت �
 المنتظمة في األمكنة المناسبة.



 

 
وفرقًا في العالم أجمع ما دام لنا اإليمان أّن  ٬نستطيع إح ا رز إنتصا ا رت هامة في حياة الشباب األحداث 

 كّل شيء عندما نثق بالشباب الذينالذي معنا سيساعدنا وينصرنا على أّي ظروف وتحدّيات... ونستطيع 
وأّن إلهنا  ٬وبما يمّيز وجودهم على األرض. نثق أّن كّل واحد منهم مخلوق فريد  ٬ونثق بقد ا رتهم  ٬نخدمهم 

 سيعطينيا الحكمة والقدرة لكي نخدم هذه النفوس التي يحّبها الرب يسوع ومات من أجلها.

 
 
 

 داثاالهتمام بنفسك كشخٍص يساعد الشباب األح
فبدأ  ٬وأ ا رد ا رمي بكّل حماس إحداث فرقٍّ في حياة الشبيبة عنده  ٬كان ا رمي قائد الشبيبة في كنيسة ا رئعة 

ويحاول  ٬ويستمع إلى أهلهم أيضًا  ٬ويزورهم في بيوتهم  ٬ويستمع إلى مشاكلهم  ٬طوياًل معهم  ُيمضي وقتاً 
وبدا وكأّن الكل يحتاج لمن يخرجه من أزمته. ومن أفضل  ٬كان العمل كثي اً ر  إصالح عالقتهم بأوالدهم...

اللحظة التي عرف فيها محّبة الرب يسوع له وهو في سّنهم. وبكّل  من ا رمي لكي يفعل ذلك؟ فهذا حلمه منذ
غير عابئ بحاجاته وحاجات عائلته. فكان  ٬وأكثر معهم  بدأ شيئاً فشيئاً ُيمضي وقتاً أكثر ٬حماس لخدمة الرب 

ويقضي ساعات وساعات في  ٬لمقابلتهم  ويذهب ٬لى إتصاالت الشبيبة في وقت مّتأخر من الليل يجيب ع
 خدمتهم..

ويتمّثل بهذا الخادم الذي يبذل نفسه ألجل أحبائه. كان حلمه أن يغدو  ٬كان الكّل ينظر إليه بتقديرٍّ وٕاحت ا رمٍّ 
روي لنا ا  ٬نشاطهح. ولكن بعد فترة من الزمن وأن يخدم شباب جيله بأقصى  ٬مرتاحًا وصحيحاً  كل شخص

الحظ  ٬على ما ي ا رم وشعر بأّنه غير قادر على اإلستم ا رر.. واألسوأ من ذلك  رمي إّنه لم يعد يشعر بأّنه
 أّنه بدأ يعاني من مشاكل مع عائلته.



 

بشرّية التي تقضي أن يكون ولكنه لم ُي ا رِع حدود قد ا رته ال ٬ودوافعه ا رئعة  ٬من الواضح أّن عمله نبيل 
وقت لعائلته )ألّن من ال يستطيع  ٬)كما كان يفعل يسوع على األرض(  ولإلختالء لديه وقت لل ا رحة

 باآلخرين(. االعتناء بعائلته ال يستطيع االعتناء
 

دة. عقبل عودته إلى الخدمة عّلق ا رمي بموضوعّية أّن ما كان ينقصه هو تحديد دوره ومسؤولياته في المسا
ومن دون اعتبار  ٬ولكن من دون أخذ دور األهل  ٬واإلستماع إلى مشاكلهم  ٬يريد مساعدة الشبيبة  فهو ما ا زل

 نفسه أفضل وأكفأ منهم.
ووقت العائلة. بتعبيرٍّ آخر لقد أدرك  ٬مع الحفاظ على وقت الخلوة اليومّية  ٬سيساعد ضمن قد ا رته الطبيعّية 

مالئمة في خدمته. هذا درٌس يجب أن نتعّلمه جميعنا إذا أردنا البقاء فّعالين  ووضع حدوًدا حدود قد ا رته
 الشبيبة. والحفاظ على خدمتنا مع

ولكن  ٬إختبار ا رمي ساعده كي يبني صورة صحيحة عن كيفّية حمل أثقال اآلخرين بمحّبة « المخّلص .» 
من دون أخذ مكانه في حياة الناس. ال  دورنا أن نحّول األنظار عن المخّلص الرب يسوع من دون أخذ دور

 يمكننا أن نشّكل جزًءا من العملّية التي يجب أن يتحّمل الشباب مسؤولّيتها. لكن ٬يمكننا حل مشاكل الجميع 
ما لم يكن طموحاً ولديه أحالم ورؤيا واضحة مثل ا رمي  ٬لن يستطيع أحد ما التأثير في حياة الشباب وتغييرهم 

 لكي يتشّجعوا للتقّدم نحو الهدف المرسوم أمامهم. ٬رؤيا وهذه األحالم في نفوس الشباب هذه ال ويجب زرع ٬
من المهّم أيًضا تعليمهم المهارة المطلوبة للقيام بهذه  ٬وباإلضافة إلى مساعدة الشباب على حّل مشاكل معّينة 

 المساعدة.
يًضا أّنه فهموا العملّية المساعدة. وهذا يعني أ وهذا يعني أّنهم سيحّلون مشاكلهم المستقبلّية على نحوٍّ أفضل إذ

بإمكانهم مساعدة أصدقاءهم على تخّطي مشاكلهم. لدعم األت ا رب قيمة كبيرة بين الشباب ألّنه  سيصبح
 أصدقائهم بالدرجة األولى لحّل مشاكلهم. غالًبا ما يلجأ الشبيبة إلى

دائًما عذبة. من السهل الشعور باإلحباط وبخيبة كذلك من المهّم أن نعرف أّن عملّية المساعدة لن تكون 
يبدو أّن الشبيبة يحرزون التقّدم الكافي باتجاه الهدف. وهذا ما يحصل عندما تلعب دو اً ر  األمل عندما ال

األهداف التي وضعتموها هي أهداف الشبيبة تكون بالحقيقة أهدافك أنت. لذا  رئيًسا في العملّية وبدل أن تكون 



 

وفكرة عن الطريق األفضل  ٬األرجح سيكون لك برنامج خاص بك  أن تدرك أّنك كقائد شبيبة علىمن المهّم 
بعض األحيان أن تضع منظارك جانًبا وتدع الشبيبة  للسير إلى األمام من منظارك الخاص. من المهم في

 مشاكلهم. بأنفسهم. ففي النهاية نحن نساعدهم على حلّ قرارهم حًقا يّتخذون 
يبة أن يعرفوا أّنه يمكنهم الوثوق بأّنك لن تتخّلى عنهم ولن تدينهم عندما تسيء األمور. هذا هو دور يحتاج الشب

 الشبيبة. قائد
 

 مساعدة الشبيبة على تخط ي مشاكلهم: دليل موجز
 Gerard) «المساعد الماهر» إيغن لجيرالد إّن المقاربة المستخدمة في هذا الفصل مبنّية وبتصّرف على مقاربة

Egan)  مختلفة ومن ضمنها الشبيبة. إليكم أفكار رئيسة أساسّية مع  إطارتيمكن استخدام هذا النموذج في
 اّتباعها. الم ا رحل التي يجب

 المخط ط الحالي: مراجعة: ١المرحلة 
 حها.توضية والفرص غير المستخدمة وسبرها و المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على تحديد حاالت المشكل

 دة الشباب األحداث على إخبار قصصهم بشكل واضح قدر اإلمكان.مساع• 
المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على اكتشاف والتعامل مع أنواع النقاط العمياء التي تمنعهم من رؤية 

 بوضوح وكذلك تمنع تقّدمهم. المشاكل والفرص
امات أو الفرص التي يمكن أن تحدث المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على تحديد المشاكل والمسائل واإلهتم

 حياتهم والعمل عليها. فرقًا في
 : تطوير المخط ط المرجو:٢المرحلة 

المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على تحديد ما يريدونه على ضوء األهداف المرتكزة على فهم حاالت 
 المشكلة والفرص.

 لمستقبل أفضلالمبدأ: مساعدة االشباب على تطوير سلسلة من اإلحتماالت 
 المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على اختيار احتماالت واقعّية وتحويلها إلى أهداف حّية.



 

المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على تحديد أنواع من الحوافز التي قد تساعدهم على السعي نحو األهداف 
 اختاروها. التي

 الوصول :٣ المرحلة

ع م على تطوير خطط عملّية لتحقيق األهداف والحصول على ما يريدونه.المبدأ: مساعدة الشباب األحداث 
المكان الذي يريدون بلوغه. تتعامل  ٬تؤّلف أهداف المخّطط المرجو من ما يريده الشباب األحداث  IIIكيفّية 
 الوصول إلى هناك. المرحلة

 دافهمالمبدأ: مساعدة الشباب األحداث على االفتكار بسلسلة من الخطط لتحقيق أه
 المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على اختيار الخطط التي تناسب محيطهم ومواردهم على نحوٍّ أفضل.

خطوة تلو الخطوة لتحقيق كل هدف من  أجراءاتّباع  ٬المبدأ: مساعدة الشباب األحداث على صياغة خّطة 
 المرجو. المخطط

 تذك ر
 االنعزالعموًما ال تقع المشاكل في • 
هو االستماع إلى الشباب األحداث ودعمهم لتطوير حلولهم الخاّصة. فإّننا كقادة شبيبة نضطلع  إّن دورنا• 

 بدورٍّ فريد!
 يجب أن تقوم هذه العملّية على العمل والتقّدم.• 
ُيعَتَبُر التغيير العاطفي )في القيم والمعتقدات( والسلوكي )في التصّرف والعادات( والمعرفي )فهم جوهر • 

 النتيجة المرجّوة. هوالمواضيع( 
 إذا لم نكن مؤهّلين للتعامل مع المسائل يجب أن نبحث عن مساعدة محترفة!• 


