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 ملخص
 ديدالع نحو ماتهتوجهو  العالم حول األفراد معيشة أسلوب في فاعال راود التاالتصا وثورة وماتالمعل وجياتكنول تلعب

 الحياة مناحي في اتالمتغير من عدد مواجهة في نفسه النفسي اإلرشاد مجال وجد فقد ثم ومن .المستحدثة راتيالمتغ من
 العلوم أهم من اواحد النفسي شادراإل نأ وحيث .جوانبها بكافة فراداأل حياة بيعةط في ملموسة نتائج إلى ذلك وأدى ،المختلفة
 من مناسب لمستوى الوصول أجل من حياتهم عم والتوافق تهممشكال تخطي على األفراد اعدةمس إليها وكلي تيال اإلنسانية
 ي ف األفراد حياةو الحديثة ياةالح على  طرأ دق ما بها ليواكب ظهرت التي  المستحدثة توجهاته لديه أصبحت قد  فإنه  ،التوافق

 علم  لمث النفسية لوم الع من بعدد رةشمبا ترتبط تيال جاالتمال من واحدا  النفسي اإلرشاد مجال  أن وحيث. حديثال رصالع
 صي تق إلى رئيسي بشكل الحالي  البحث يسعى أن األهمية من  فإنه  لذا  الخاصة؛  التربية وعلم النفسية الصحة  وعلم  النفس

 ثحللب محددة افأهد ثةالث  في كذل تبلور وقد .العالم يعرفها التي للتغيرات هتمواكب نحو سعيا قدمهاي التي لحديثةا التوجهات
 التوجهات أهم تحديد ؛الحالي العصر ومستجدات متغيرات لظ في النفسي إلرشادل الجديدة دواراأل أهم لىع التعرف: هي

 تقديم األخير، وفي. (الخاصة التربية – ةلنفسيا الصحة – النفس علم) مثل فسيالن باإلرشاد المرتبطة النفسية للعلوم الحديثة
 .بها المرتبط النفسية العلوم  في الحديثة لتوجهاتا أفرزتها تيال النفسي رشاداإل جالم في ةالحديث تاوجهالت بعض

 .الحديثة التوجهات النفسي؛ اإلرشاد: المفتاحية الكلمات
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Abstract 
Information technology and the communications revolution play an active role in the way 

which people live around the world and their attitudes towards many new variables. So, the 
psychological counseling field has been found facing a number of variables in different 
aspects of life, which have led to tangible results in all aspects of the life of individuals. 
Psychological counseling is one of the most important human sciences, which is assigned to 
help individuals to overcome their problems and to adapt to their lives in order to reach an 
appropriate level of adaptation, it has new trends that emerged to keep up with what has 
happened in modern life and the life of individuals in modern times. Psychological 
counseling is directly related to a number of psychological sciences such as psychology, 
mental health, and special education. It is therefore important that the current research 
seeks to explore recent trends in order to keep abreast of the changes that happened in the 
world. This has been incarnated in three specific objectives of the research which are: 
Identification of the new roles assigned to the field of psychological counseling in the light of 
the changing and developping world; identification of the new psychological sciences 
associated with psychological counseling such as (psychology - mental health - special 
education). Finally, we will provide a number of recent trends in the field of psychological 
counseling resulting of recent trends in the psychological sciences associated with them. 
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