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جي من قبل المرشدد ًالمتررشدد الدير يرفد  عدي رعدديل اليُحدد اليدف الع: جيالالهدف الع

ًمتددتددرو عددي الددر كي ممددت يعددت ي  ًيم ددن  ًاالجرمددتديتددكً و ًادددتدي ر يلددو الش  ددي 

 :بمت يكي العالجية األىدافرك يي أىم 

رعكيم المتررشد  يدف يحدل مشد كرو ب لتدو ًي د ر قدراره ب لتدو أيادت دًن الحتجدة الد   .1

 ال.ال  المرشد مترقب الكجًء

 .ت الري يعت ي م يتالمتتددي المتررشد عي الرغك  دك  المش  .2

 .الرعر من مترًى الطتل  الرح يكي ًالعكمي .3

 .رحقيق ال حة ال لتية لكمتررشد .4

 

 :التي يجب مراعاتها في خطة العالج األمور

معرعة  قتط الاعف ًالقًي عي ش  ية المتررشد ًمت لديو من ام ت يتت ً يلك معرعدة  .1

 .الري رتيم عي العتلج  عًامل أتتتية عي الر طيط لكعتلج البيئة ًظرًعيتام ت يتت 

رقدل أىميدة ددن ال  يج  أن رر تًل ال طة اللرد ًبيئدة  دتح  المشد كة عتلعًامدل البيئيدة .2

 .قد ر ًن ىي تب  المش كةلعًامل الش  ية ًأحيت ت ا

 .بتلطتل  ًالمش كة دالقةج ل ل من لو العي ر لييه  طة الع األدًاررحديد  .3

ًع يتت رعديل التكًك القتئمة دك   اترراريجيتتجية دك  أتتس رطبيق الرب   ال طة الع .4

 .ًيترحتن رحديد عرري زم ية لر ليي  طة العتلج  اإلرشتد ظريتت الرًجيو ً

 

 :جالأساليب الع

 ىي ركك الجيًد المًجية  حً يات المتررشد لرقًيريدت ًازالدة مدت بيدت مدن ج الياريالالع :

من طتقتت المتررشد  ًاترثمتر قدراردو ًام ت يتردو بدر بر  االترلتديدًامل معطكة بيدف 

 .جرمتدية ًرقًية ياروأالدرجة مم  ة حر  ي جح عي أداء ًظيلرو 

 بيئدة المتررشدد بيددف الردرثير  ىي ركك الجيًد الردي يًجييدت المرشدد  حدً ج البيئي:الالع

ً ق دد ببيئدة   عييت ًرعديكيت حر  ر بح بيئدة م تتدبة ل مدً ش  دية المتررشدد ًرقًيريدت

ًمددًارد البيئددة الم ركلددة الرددي   األ دددقتء    المدرتددة  العمددل  الجيددرياألتددريالمتررشددد 

 : ال   ًيقتم رتتدد المتررشد ًرقدم لو أر  ًع من أ ًاع المتتددي
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 اتدرغاللدم لكمتررشد مبتشري دن طريق ال دمتت الري رق البيئي المبتشر:ج الالع -

 .ام ت يتت البيئة ًمًاردىت لمتتددي المتررشد ًأتررو

المحيطدين  األعدرادىي ركك الجيدًد الردي رًجدو  حدً  ج البيئي فيـر المبتشر:الالع -

طيم بتلمتررشد بيدف دك  الررثير عييم ًرغييرىم حر  رزيد عتدكيريم ًرقدل ادغً

بعددد أن ر ددف د ددو الاددغًط   ًاال طددالقدكدد  المتررشددد عي ددبح قددتدرا الرلتدددل 

 .ًرزًل المعًقتت

 

العتلج البيئي ًالدياري عدي  دمدة اللدرد لديس  دًدين م ل دكين  : تكامل العالج الذاتي والبيئي

ن المتررشدد مدت ألدن أر  ًع م يمدت  االترغ تءيم ن ال  ا مت ىمت ًجيتن لعمكة ًاحدي بحيث

شدد ي مرلتدددل مددر بيئرددو  ًلدديا يظيددر بًاددًل رلتدددل العًامددل البيئيددة مددر العًامددل  أالىددً 

 تددرطير الح ددم دكدد  ال  بحيددث  ت الرددي رًاجي ددت عددي  دمددة اللددردالالياريددة عددي جميددر المشدد 

ت بر يدت المش كة بر يت بيئة  تل ة أً ياريدة  تل دة  ًل دن ان جدتز ل دت رتدمية بعد  المشد 

لبيئية ًرؤثر عييدت بدرجدة أ بدر مدن العًامدل الياريدة  ًالع دس بدرن بيئية حيث رغك  العًامل ا

 تدرطير الل دل  الر كدً مدن العًامدل البيئيدة عدال  العًامل اليارية رؤثر أ بر من البيئة  ًل ن

 .بي يمت


