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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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 مقدمة
 السياسية، االقتصادية،) الحياة مناحي فمختل مست وكثيرة ةيددع غيراتوت تحوالت المعاصر عالمنا هدشي

 على مبنية كلها الوجود حقيقة نإ بل ،الجديد باألمر ليس التغير عن والحديث ،(لخإ ....ينيةالد الثقافية، ،االجتماعية
 مميزاتها و ئصها،خصا حيث من التغيرات ه هذ بيعةبط تعلقي الموضوع في المستجد لكن والتجدد، التغير فكرة 

 تسارع مدى جليا يظهر مجالال هذا وفي. ام ع بشكل احياتن في وتخلفها تهافخل التي والنتائج اآلثار وكذا ومظاهرها،
 من رثاألكو .المعاصرة  االجتماعية الحياة  جوانب بجميع وإحاطتها آثارها عمق إلى إضافة. وتشابكها التغيرات هذه 
 كل أصبحت بل ،آخر دون بمجتمع ةمرتبط تعد لم نهاأ بمعنى ية،لماع عنها يقال ما أقل سمة أصبحت فقد ،كذل

 طبيعة ذات تحديات مجتمعاتنا على العصر مستحدثات تفرض لذلك. بآخر أو بشكل يهاف تشترك لمالعا عاتمجتم
 نانأ يجد حياتنا في تحدث التي رةالمعاص الميةعلا للمتغيرات المتأملو ،التطور معدالت تسارع عليها يغلب خاصة
 .عصور من سبقه عما اوتطبيق ومفهوما فكرا يختلف اجديد اعصر نعيش
 على مركزا المعلوماتية الثورة  عصر جاء المواد بإنتاج اهتمت التي صناعيةال الثورة عصر عايشنا أن عدبف
 لماو. م لالعا في األمور مجريات على سيطرة ركثاأل يه كثرأ معلومات تمتلك التي الدول وأصبحت األفكار، إنتاج
 لتخطيط أداة اإلنسانية العلوم أصبحت فقد وجيلالتكنو التقدم  نحو اتعالمجتم سبيل هي الطبيعية العلوم كانت

 معه  للتعامل التحرك سرعة ستلزمي واقع وهو متغير، واقع مع األفراد لتكيف ووسيلة البشرية التنمية عمليات
 تغيرات  تواكب رقمية عصرية باحثة ريةصع شخصية إعداد من تمكن مختلفة هريةجو تعديالت خالوإد

 .الحالي العصر تاومستجد
 على األفراد مساعدة مهام عاتقها على يقع التي التطبيقية اإلنسانية العلوم أبرز أحد يالنفس شاداإلر دعيو

 سيةفنال وم العل من روافد فيه تجتمع يالذ" بالمص" ثابةبم فهو والتوافق، التكيف من مالئم  مستوى إلى الوصول
 م العلو لتلك التطبيقي يالعمل بالجان أنه حيث ،الخاصة التربية وعلم ةالنفسي الصحة وعلم النفس كعلم ختلفةالم

 .جميعها
 من ةحال إلى الفرد بإيصال يهتم  علم  فهو ؛عالجي دور له يكون أن قبل ووقائي إنمائي ردو النفسي ولإلرشاد

 كما الئق، شكلب ممارستها وآليات اآلخرين مع الالفع صلتوالا اراتمه ويكسبه واالجتماعي، خصيالش فقالتوا
 بالدرجة نفسه عن ولؤالمس هو ليكون ،ةالذاتي ةاالستقاللي له ويحقق ال،فع بشكل   اتهحي في قدما السير على يساعده

 لذاته، يقمعال هم الف على القدرة  من تمكينه يقطر عن وكه،سل في ابيةاإليج راتالتغي إحداث من ويمكنه بل لى،واأل
 أحمد، محمد) اءبنو الفعو سوي كل  بش كلهاومشا الحياة اتمتطلب مع والتعامل د،ح أقصى إلى دراتهق واستغالل

 رشاداإل ةأهمي ظهرت وما ،الحديثة التغيرات ليواكب يتطور العلوم من كغيره النفسي واإلرشاد(. 23. ص ،2010
 الحقةتالم للتغيرات نتيجة الإ مجتمعاتال في عليه الكائن كللشاب ضرورة به االهتمام  كان وما الدرجة، ه لهذ يالنفس
 هذه تحمي حتى ،"المعلوماتية بالثورة " يسمى ما أو ،"الرقمية الثورة  عصر" في المجتمعات كتل بها تمر التي

 حقيقت نم نهم تمك أن لواتح إنها بل ومخاطرها، اضيةالفترا جياكنولوالت براثن في الوقوع من أجيالها المجتمعات
 .اإمكانياته من االستفادة 

 وتساؤالته البحث ةكلشم
 مجاالت في المستحدثة والمتغيرات العالمية والتوجهات المستجدات من عدد ظهور من ثالبح مشكلة عتبن
 العوالم  وظهور بالعولمة يسمى وما أو ،لوماتالمع النتشار الفائقة والسرعة االتصاالت ثورة مثل كافة الحياة

 األفراد قدرة  لعدم نتيجة تماعيةواالج يةسالنف هرالظوا من ديدة ج أنواع ظهور إلى أدى الذي لشيءا ،ةيفتراضاال
 .الجديد الواقع مع الجيد التالؤم على

 أنماط هوروظ ،طفالاأل ينب توحدال اضطرابات وزيادة اإللكتروني، بالتنمر يعرف ما انتشار زيادة مثال فنجد
 من والكثير ة،ياالفتراض الذات مثل ةدجدي سيةنف متغيرات وظهور حديةال ةيالشخص مثل الشخصية من جديدة 

 اإلرشاد في القديمة أو الكالسيكية الطرق عن القلي التخلي معها استلزم التي النفسية واألمراض باتاالضطرا
 إلى دفته ةدجدي ةإرشادي أساليب دعم  على وتعمل واكبت ةيديتقل غير وطرق طأنما عن والبحث النفسي والتوجيه

 .لسلبيةا ثارهاآ وتجنب الحديث العصر مستجدات مع اؤموالت ىعل القدرة زيادة
 لالستفادة  النفسي اإلرشاد مجال في الحديثة التوجهات من عدد استقصاء نحو السعي إلى بالباحثة أدى ما وهذا

 :ليةالتا تاؤالستال لىع لإلجابة منها لةواومح لألفراد ةقدمالم لنفسيةا خدماتال تطوير في منها
 الحالي؟ العصر ستجداتوم راتمتغي لظ في فسينال رشادلإل الجديدة  رااألدو أهم ما -1
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 مثل النفسي اإلرشاد بمجال الصلة الوثيقة النفسية العلوم على مؤخرا طرأت التي الحديثة التوجهات أهم ما -2
 ؟(الخاصة التربية – فسيةلنا الصحة – النفس لم ع)

 للعلوم يثةدالح هاتللتوج نتيجة سيفالن اإلرشاد مجال في تظهر التي الجديدة  العالمية اتهجوالت زأبر ما -3
 به؟ المرتبطة النفسية

 البحث أهداف
 .لحاليا العصر ومستجدات متغيرات ظل في النفسي إلرشادل الجديدة  األدوار أهم  على التعرف -1
 يةبالتر - النفسية الصحة - النفس م عل) النفسي إلرشادبا ةطلمرتبا النفسية للعلوم الحديثة اتالتوجه مأه تحديد -2
 .(اصةالخ

 تيال النفسية العلوم  في الحديثة للتوجهات كنتيجة النفسي اإلرشاد مجال في الحديثة التوجهات من عدد تقديم  -3
 .بها يرتبط

 للبحث النظري طاراإل
 :يهو لبحثا أهداف تخدم رئيسية روامح ثالث في احثهب باحثةال تقدم

 .يالحال العصر تومستجدا غيراتتم ظل في النفسي إلرشادل الجديدة األدوار: الأو -1
 التربية -النفسية الصحة – النفس علم) النفسي باإلرشاد المرتبطة النفسية للعلوم  الحديثة التوجهات: ثانيا -2

 (.الخاصة
 يرتبط تيال نفسيةلا العلوم  في الحديثة وجهاتتلا عن الناتجة النفسي اإلرشاد مجال في يثةدحال توجهاتال :ثالثا -3

 .ابه
 الحالي العصر ومستجدات متغيرات لظ في النفسي إلرشادل الجديدة راألدوا: الأو

 السبيل فهو بذاته؛ مستقل دقيق كتخصص ظهوره  منذ مهما ادور يلعب النفسي اإلرشاد أن فيه شك ال مما
 فإن  ذلك إلى ةفباإلضا .أفضل بشكل دة االسع تحقيق وبالتالي به طالمحي المجتمع مع التكيف على الفرد ساعدة مل

 .سلوكه في إيجابية تغييرات وتحقيق الذاتية االستقاللية تحقيق على الفرد مساعدة  في كبيرا دورا سيالنف لإلرشاد
 لتيا ةلافع يروالغ جيدة  الغير العادات من الكثير ريتغي على نساناإل مساعدة  يف النفسي اإلرشاد يساهم  كما
 زهران، حامد) اآلخرين مع التفاعل على هتساعد ومهارات عادات اكتساب على تساعده  ماك ،الشخص يمارسها

 .لحياة ا مجاالت كافة في تدخل التي التخصصات أحد كونه في النفسي اإلرشاد أهمية تظهرو(. 56. ص ،2005
 هاب القيام  نحو بالسعي ة رجدي قيمة أدوار بالفعل ه ذوه ا،سابق نفسي إرشاد من بالفعل ومارسناه  أدركناه  دق ما هذاو

 السلوكية والنظرية النفسي التحليل كنظرية رائدة  نظريات إلى تستند إرشادية نفسية تخدما خالل من تحقيقهاو
 أننا بما ولكن. النفس علم  بها رخزي التي صيلةاأل النظريات من وغيرها الجشطلت ونظرية المعرفية والنظرية

 بالمفاجآت يءمل أنه اكم وحدة م طريقة على مرتيس وال واحد حال على تيثب ال ومتطور متغير لماع في شنعي
 لألفراد اإلرشادية الخدمات من أنواع توفر إلى الحاجة دعت هنا من ؛حلوال تتطلب التي والتحديات والمشكالت

 ومشكالتهم  لتحدياتهم  نافعة حلول داجإي في وتساعدهم  والعملية، العلمية وياتهم تسوم نشاطاتهم و أعمالهم  سبتنا
 سرعة مع يتواكب بما نفسية شخصية أو مهنية أو دراسية مشكالتهم كانت سواء ة،يوميال حياتهم سبيل تعترض التي

 ،(11. ص ،2016 ،م ظكا محمود" )تاألزما إرشاد" بـ يسمى ما ظهر فمثال ؛الحالي العصر تغير وسمات التغيير
 المحور في فصيلبالت عنها حديثلا سيتم  النفسي إلرشادا في جديدة كتوجهات يثةدح ظرياتون اتتقني ظهرت كما

 .للبحث النظري لإلطار الثالث
 من مجموعة خاللها من قدم ت لىواأل بالدرجة مهنية عالقة أنه على سبق فيما النفسي لإلرشاد رنظي كان لقد

 نمض تضع أن النفسي رشاداإل مهنة على لزاما بحصأ جديدال العالم  هذا ظل في ولكن. رشاديةاإل ةالنفسي خدماتال
 ذلك إلى إضافة .ياحال مالئمة واألكثر األنسب الدور هو ألنه المهني قبل اإلنساني الدور لواأل المقام في لوياتهاأو
 ثورة  ظهور مع ولكن شد،والمستر دالمرش من لك بين لمباشرا واصلبالت تتصف اإلرشاد عمليات نتكا فقد
 يتعامل  أن الضروري من بات ضيةاالفترا عوالم لا وظهور االجتماعي اصلوالت ومواقع نترنتاألك صاالتاالت

 اإلرشاد فأصبح ،التقليدية أهدافه تحقيق لصالح ويوظفها الجديدة  العصر وأساليب تكنولوجيا مع النفسي اإلرشاد
 الوسائل  خالل نم عدب عن نياتهتقو هتانظري يستخدم  الذي" التفاعلي اإلرشاد" بـ ىيسم ما فظهر عليةبالتفا يمتاز
 .الحديثة وجيةلالتكنو
 الخاصة االحتياجات ذوي أعداد وتزايد واالنفعالية السلوكية االضطرابات ظهور في الملحوظة الزيادة ظل فيو

 اإلعاقات لذوي إلرشاديةا بالبرامج سيالنف اإلرشاد هتم ي أن الضروري من أصبح فقد التوحديين؛ واألطفال
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 حياتي واقع مع وتكيفهم فقهم توا في سهم ت تقليدية غير تنياتق وتقديم التوحد فطي باضطرا ذوي من الفطواأل
 ةالالئق شاديةاإلر الخدمة لمستوى ترقى ال تقليدية اهتمامات سوى فيها الفئات لتلك يكن لم واقع من سبقه عما يختلف
 .وتقديرها كامنةال مراتهقد باحترام
 النقاط في الحالي صرالع داتلمستج وفقا سيفالن لإلرشاد الجديدة  راألدوا حديدت حثةبالل يمكن سبق ما خالل ومن
 :التالية
 .الحياة  ظروف في السريع التغير واقع مع التكيف على الفرد مساعدة  -1
 .يثةالحد التكنولوجية الوسائل عضب ستخداما إساءة  نع ترتبةالم السلبية تالسلوكيا بعض من الفرد وقاية -2
 .األمور مجريات معظم  في لتغيرا لسرعة يجةنت التنوع رتشانا ظل في االختالف قبلت على الفرد مساعدة  -3
 فقوالتوا النمو معدالت أقصى تحقيق في واستغاللها الخاصة االحتياجات ذوي لدى ة القو مواطن تنمية -4

 .ممكنةال
 .اتهيح التجام في تعترضه قد التي تاألزما تخطي لىع الفرد مساعدة  -5
 .الثقافي واالنفتاح العولمة عن الناجم الثقافات بتعدد رفيع ما مع تواؤم لل لمجتمعاتا داخل رادفاأل تأهيل -6
 .الخاصة االحتياجات لذوي الكامنة والمواهب القدرات اكتشاف في المساهمة -7
 .الحالي العصر مستحدثات تواكب عصرية شخصية يكتسب أن ىعل الفرد اعدة مس -8

 وهذا عنها، بديال وليست التقليدية لألدوار فاضتن هيل النفسي إلرشادل جديدةال وارداأل أن إلى إلشارةا يغوينب
 .الحياة  تغيرات لمواكبة والحداثة بالتطور يتصف واإلنسانية الطبيعية العلوم  من كغيره  النفسي اإلرشاد أن على يدلنا

 التربية - سيةفالن الصحة – النفس لمع) النفسي رشادإلاب رتبطةالم النفسية للعلوم الحديثة التوجهات: ثانيا
 (الخاصة

 يقدم فهو ،الحياة  في شتى بمجاالت وتتأثر ترتبط التي الدقيقة التخصصات من النفسي اإلرشاد مجال يعتبر
. ةينساناإل العلوم  من كبير بعدد الصلة وثيق لمجا فهو لذلك دة،ع مستويات على داألفرا لكافة وخدمات ممارسات

 العلوم تلك بأن قولال يمكن حيث الخاصة التربية لم ع وكذلك النفسية الصحة وعلم النفس علم لعلوم ا هذه  أبرز لعلو
 منها  قييست األخير وهذا ،النفسي اإلرشاد هو واحد مصب في التطبيقي بشكلها تصب وأكاديمية نظرية روافد هي

 يسعى التي واألدوار األهداف قيقحت على خالله نم لمعي يقيتطب جانب إلى ليحولها لنظريةا واألسس المبادئ
 .اإليه

 عن األخيرة  نةواآل في تخلى قد أنه فسنجد حديثة توجهات من" النفس علم " على طرأ قد ما إلى نظرنا ما فإذا
 سلوكي وال النفسي للنمو اإليجابية المظاهر نع البحث نحو وجهالت في والبدء قالتواف عدم مشكالت على التركيز

 محمد) Positive Psychology "اإليجابي النفس علم"  بـ يسمى ما لظهور طريقال مهد ام وهذا ،أكبر كلشب
 .M سليجمان مارتن األمريكي النفس عالم أسسه الذي الجديد التيار ذلك(. 23-18. صص ،2010 نجيب،

Seligman (1998) .مدحأ مجدي) رئيسية تالامج ةثثال اإليجابي النفس علم في بحثال التمجا لتواتن قدو 
 :هي (41-33. صص ،2013،

 اللحظة من أفضل الفرد يعيشها ما لحظة يجعل ما كل بها ويقصد ، Positive experienceإليجابيةا الخبرة  -
 جزء باعتبارها اإليجابية نفعاالتاال رومشاع بمذاق اداألفر استمتاع كيفية دراسة على المجال هذا ويركز لها التالية
 .السعادة و والتفاؤل تيةاالذ الحياة جودة  مثل ةالصحي الطبيعية اةيحال من

 .الشخصية في اإليجابية الجوانب تعكس وهي ،Positive Personality اإليجابية الشخصية -
 المواطنة و اإلنسان هناء قيقتح يف االجتماعية العالقات بدور ويهتم ،Social Context االجتماعي السياق -
 بعض  تناول ذلك على األمثلة بين نوم ،االجتماعي اقيالس من يتجزأ ال ءاجز والخبرات فراداأل دعي حيث .الجيدة 

 .والتسامح والمثابرة  ةوليؤالمس تحملل الدراسات
 ببحوث للقيام  لمعاال أنحاء في ينالباحث من كبير عدد توجه اإليجابي النفس علم تيار ظهور نتائج من كانو

 من اوغيره بيةيجااإل والشخصية ملواأل اإليجابي التفكير مثل جديدة  ابيةإيج ةنفسي متغيرات حول ودراسات
 .الجديدة  المتغيرات

" ةيمعرفالمطا نظريةال" بـ يسمى ما ظهور في تجسد فقد النفس علم  في ظهر الذي التالي التوجه أما
metacognitive theory ويلس تهارؤي ىتبن التي Wells (2000)، المطامعرفية ةيرظنال ةدراس تتم حيث 

 التي  المترابطة العوامل من مجموعة هنالك أن باعتبار النفسية اباتاالضطر حاالت لك أو معظم في أساسي ونككم
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 هذه ل ابعت تقسم وهي رفةالمع في التحكم  أو المراقبة أو التفسير في تشترك معرفية عملية أو فكرة  أية منها تتألف
 :هي (Wells, 2009, pp. 44-51) مكونات ةثالث إلى لنظريةا

 Knowledge & Beliefs تاوالمعتقد المعرفة -1
 التي والنظريات المعتقدات إلى metacognitive Knowledge امعرفيةطالم المعرفة مصطلح يشير حيث
 .لديه التركيز قوة  أو ذاكرته ءةفاك بمدى تتعلق داتوالمعتق ألفكارا من معينة أنواع عن الفرد لدى تتكون
 Experiences تارالخب -2

 األفراد لدى تتكون التي الموقفية المشاعر وتلك ؤقتالم الظرفي مالتقيي ذلك ةيفرعطامالم خبراتال تمثل حيث
 .الذاتية أو الشخصية المشاعر الخبرات هذه  وتضم ،العقلية حالتهم  عن

 Strategies ستراتيجياتاال -3
 ىعل هاب نسيطر التي اتباالستجا تلك هيو ،metacognative strategies ةيعرفطامالم يجياتستراتاال
 أو كبت أو بتكثيف ختارة الم االستراتيجيات تقوم  وقد والمعرفي، االنفعالي الذاتي التنظيم  أجل من هونعدل ناتفكير
 .افيه اإلدراك جوانب بتعديل لبيةالس عرالمشا أو األفكار تقليل إلى ضهابع ويهدف ،المعرفية األنشطة طبيعة تغيير
 مستحدثة؛ بحق تبدو التي هي النفسية العلوم  في امهاستخد وحداثة هفتوظي وإنما بجديد ليس فهو الثالث التوجه اأم
 القرن أدبيات ىإل ترجع العلم  هذا نشأةو ،evolutionary psychology "التطوري النفس علم" ب األمر ويتعلق
 يبدو العلم هذا مبادئو أسس خالل من تابارطاالض بعض وعالج بل وتشخيص تفسير نحو وجهلتا أن إال الماضي
 تعتمد النفسي واإلرشاد العالج من أنواع ظهور في تطبيقاتها تتجلى حيث األخيرة  لقليلةا سنواتال خالل واضحا
 وهي ،NLP العصبية اللغوية البرمجةب يعرف ما على ديعتم اآلخر والبعض EMDR العين حركة على بعضها
 النفس وعلم  ءحيااأل علمي بين يجمع الذي العلم ذلك التطوري فسنلا علم  من سهاأس تقاشت ةحديث وأساليب أنماط

 التي والسمات السلوكيات أن بفكرة والتمسك للفرد التطوري بالتكيف واالعتقاد التطورية النظرية على اعتمادا
 راكثي توجهاته تثرأت فقد "النفسية الصحة" علم أما التطوري، فيكللت مرشحة تكون الثقافات جميع يف تظهر

 المستجدات  إلى تشير بمصطلحات النفسية المتغيرات من ثيرالك تسمية اناقتر حد إلى لياالح العصر بمتغيرات
 اندموإ الفتراضية،ا يةالهو النفسي، فقالتد اإللكتروني، التنمر االفتراضية، الذات متغيرات ظهور مثل الحديثة

 عصر ارانتش إلى تشير يالت المصطلحات بتلك ةبقري فترة منذ رنتقلت كنت لم  متغيرات جميعهاو اإلنترنت؛
 والمجتمعات األفراد تأثر لمدى واضحة إشارة  هذا وفي .االفتراضية والعوالم المعلومات وتدفق التكنولوجيا
 الن جتأنت المستجدات هذه جميعو ،المعلومات وتكنولوجيا التتصااال وثورة  عولمةال عصر عن الناجم  باالنفتاح
 على وليس الفكري التواصل على يركز الذي العالم  لكذ virtual world "االفتراضي العالم" ـب يعرف ما مؤخرا
 من عليه كان كما عدي لم  الحقيقي والعالم  فالواقع (.269. ص ،2018 زغلول، صابرين) المباشر الفيزيائي المظهر

 العصر يف جديد بشكل الجتماعيا وعيهم  وحتى رادفاأل اتوذو هوية تشكيل في التكنولوجيا ائلوس تأثر حيث قبل
 التي الكلمات تحولت أن ذلك على ترتب دوق. والتكنولوجية المعرفية والثورة االتصال وسائل تطور مع الحاضر

 لذلك للخطاب ورموز كلمات حصبلت فضاءات عبر تالدالال بفعلها تنتقل ورموز إشارات إلى اإلنسان بها يعبر
 األمور ببعض قناعتهم  ومدى فرادألا وسمات خصال ىلع مباشر غير بشكل أثر قد وهذا .التدال ىإل قعالوا تحول
 االجتماعي التواصل منصات عبر والتواصل الحوار لغة أصبحت كما ،أكبر بشكل الحديث في الجدل فأصبح
 .دفراألا بين واضح بشكل الكلمات كتابة عن لرموزا اماستخد وتفضيل قتالو لضيق ختصارباال تتصف
 نوع وجود بلغ حد إلى النفسي باإلرشاد وثيقة صلة ذا يضاأ هو الذي "ةالخاص ةيالترب"مجال إلى تقلنانا ما وإذا

 أهم ومن ما حد إلى بالحداثة تتصف توجهات أيضا له فسنجد الخاصة؛ االحتياجات ذوي بإرشاد يعرف اإلرشاد من
 لقد ،غيرها قدرات لكمي ال متوسطة عقلية اترقد يملك ال من سيفل. "ذهاناأل بين االختالف احترام" وجهاتتلا تلك

 أشكالها باختالف الفنية المواهب مثل الكثير يمتلكون هؤالء أن البد بأنه االعتقاد أصبح بحيث تماما النظرة  تغيرت
 قدرات من م لديه ما اكتشاف نحو التوجه أصبح ولذلك لهم  المقدمة التعلم طأنما لتنوع ملحة ةالحاج أصبحت وبذلك
 .ةكامن

 األخيرة الفترة في لوحظ حيث الخاصة التربية مجال في جديدا توجها inclusion "لشاملا الدمج"يعتبر أيضا
 عاقاتاإل يلذو mainstreaming جالدم مفهوم  عن يختلف وهو والمؤسسات، األنظمة داخل تطبيقه في التوسع
 عم ارهمألعم مناسبة ولصف في ليدرسون شدتها وأ إعاقتهم عون تانك أيا اإلعاقات لذوي صالفر إتاحة في البسيطة
 .النواحي جميع في لهم الكامل الدعم  توفير مع قريبة مدرسة في العاديين أقرانهم 
 نةوألا في الخاصة التربية مجال سماء في لمع آخر توجها كانت فقد theory of mind "ذهنال نظرية" أما

 بشكل ظهورها أن الإ األسوياء لدى االضطرابات من عدد فضخ في ااديشرإ فهاتوظي من الرغم  وعلى األخيرة،
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 إلى النظرية تشير حيث للتعلم، القابلين ذهنيا المعاقين األطفال مع سيما وال الخاصة التربية مجال في كان أكبر
 ،2013 هللا،دبع ريم ) وتنبؤ وإدراك فهم من اآلخرين اعرومش ومعتقدات أفكار مع الفرد بها يتعامل التي الكيفية
 القدرة  باعتبارها ذهنال نظرية إلى (Yirmyia & Sigman, 2003, p. 231) سيجمانو يرميا ويشير.( 198. ص
 أن  إلى تشير هاأن حيث واالنفعاالت اياوالنو والرغبات االعتقادات، مثل ةذهنيال الحاالت وتقدير استنتاج على
 تخيل أو رتصو في وبةعص يجدون كما الستنتاجا على رةدقال في صعوبات يواجهون ياذهن المعاقين طفالاأل

 مهارات ضعف إلى يقود بدوره  وهذا تفكير من اآلخرين بذهن يدور قد ما أو ،اآلخرين لدى والشعور اإلحساس
 .اآلخرين يفعله قد بما التكهن وصعوبة العاطفي التقمص

 به رتبطةمال النفسية العلوم في يثةحدلا وجهاتللت كنتيجة النفسي رشاداإل مجال في ةحديث توجهات: ثالثا
 حيث والتربوي النفسي والتوجيه اإلرشاد مجال في كبيرة علمية قيمة لها أصيلة بتوجهات النفسي اداإلرش يزخر

 في  به أسهمت وبما نياتقتو وأساليب طرق من تشمله بما الكالسيكية لةاألصي التوجهات تلك دور إغفال يمكن ال
 اإلرشاد السلوكي، اإلرشاد السابقة لفترةا في هااستخدام شاع تيلا األساليب هذه أبرز نفم .ادشرواإل التوجيه مجال

 بالواقع، اإلرشاد ل،المداخ متعدد اإلرشاد التكاملي، االنتقائي اإلرشاد بالمعنى، اإلرشاد االنفعالي، العقالني
 .المعرفي رشادواإل

 أسس من جديدو مستحدث هو ماب النفسي اإلرشاد تأثري ةانيسناإل مالعلو طبيعةل بالنسبة الشأن هو كما كنول
 ويتبدى .الخاصة والتربية النفسية والصحة النفس علم  والسيما ،األخرى اإلنسانية العلوم  ساحة على تطفو ونظريات

 اساتردال من عدد في والسيما مؤخرا مهااستخدا بدأ التي لحديثةا الميةالع التوجهات من عدد هورظ في التأثر ذلك
 .العربية تاالدراس من جدا لقلي آخر وعدد ةألجنبيا

 النفس علم في الحديثة التوجهات نتيجة مؤخرا ظهرت التي العالمية التوجهات بين منو
 Positive psychological interventions counseling اإليجابية النفسية بالتدخالت اإلرشاد -1
 اإليجابي لتدخلا إلى نديست حيث ،يجابياإل النفس علم  خالل من ةديثحلا فسيالن اإلرشاد أساليب أحدث أحد يعد

 صد كحائط لتعمل وتمكينها والتفاؤل والشجاعة واألمل، التسامح بينها من والتي الشخصية القوى على باالعتماد
 ىلإ (501.ص ،2015 وآخرون، األشول عادل) راساتالد إحدى توصلت دوق ،لنفسيةا باألمراض صابةاإل يمنع
 .والعالج الوقاية في المكتئبات قاتهالمرا ساعدت قوىال ذه ه أن

 حياتهم  لتحسين احتمال وهناك مشكالتهم، رغم  قوة  نقاط لديهم النفسية المشكالت ذوي أن األسلوب هذا ويرى
 مرشدين بمساعدة لحيويةبا مفعمة حياة ايعيشو أن لمحتملا نوم ،بيئاتهم نفس في الجونويع يقيمون وهم 

 مع تتالءم  التي صودةالمق األنشطة من بمجموعة غالاالنش ةاإليجابي نفسيةلا التدخل عمليات تضمنتو. نيصمتخص
 من والتي خدمةالمست ياتاالستراتيج أو نياتتقال من مجموعة خالل من الشخصية واالهتمامات االجتماعية القيم 

 :ينهاب
 
 Using signature strengths زة الممي لقوىا استخدام -
 هذه استخدام تحديد يتم  ثم ،العمل في القيم مقياس خالل نم ةالشخصي القوى ىلع التعرف على نيةتقال هذه  دمتتع
 .األسبوع نهاية في مراجعتها ويتم به يشعر وما يوميات سجل في القوى
 Random act of kindness المعروف عن وائيةعش أعمال -
 خير عمل أداء ىلع فيها األفراد تدريب يتم  بحيث ،نفسيلا كينمتال لةمرح لتحقيق استخدامها يمكن نيةتقال ه ذه

 .الخيري العمل هذا يوم كل ويدونون
 Three good things جيدة أعمال ثالثة -

 األشياء هذه  نم فردال تعلمه قد ما وينوتد وتدوينها اليوم خالل حدثت جيدة  أشياء بتذكر األفراد خاللها من يقوم
 .أسبوع لمدة يوميا
 Gratitude visit متناناال ةرازي -

 نشر أو خطاب قراءة  نيةتقال هذه  في ويتم  .أعمال من وه قدم ما على اآلخرين شكر فوائد على عتمدت نيةتقال هذه 
 .الشكر عن تعبر ملصقات

 Forgiveness letter التسامح خطاب -
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 أخطأ قد الشخص هذا نأ هيف يقر بخطا له يكتب ثم له أساء شخص ارباختي دالفر وم يق تراتيجيةاإلس هذه في
 .ضررا له ببسو

 Solution finding حل إيجاد -
 الفرد يدون صباح وكل الحلول هذه وتدوين عنها والبحث حلول اقتراح ثم بالمشكلة الوعي على نيةتقال هذه تعتمد

 Proyer ؛Morley,2015 ؛2015 السيد، الفرحاني) ةلشكالم حل في نجاحه دىم ويسجل الحل إليجاد لتهوامح
et al.,2013؛ Shannon et al., 2015؛ Woodworth et al. 2016). 

 النفسي التمكين في فعاليتها وأثبتت عدة دراسات في استخدمت التي األساليب من اإلرشادي األسلوب هذا ويعد
 ,Senf & Liau) االكتئاب ساندروم أعراض وخفض دة بالسعا شعورال وزيادة ( White, 2002) دللمسترش

 واألمل المضحكة النكات وإلقاء الفكاهة وروح الشكر تقديم لىع القدرة استخدامب الحياة عن لرضاا ويةقوت (2013
 النفسية الرفاهية تقوية في فعال أنه كما (.Proyer et al.,2013) عليها يحصل التي بالمعززات واالستمتاع

(Gander et al.,2013)، (.35. ص ،2016 ،فتحي ءاأسم) اهقاتالمر لدى اإللكتروني التنمر وخفض 

 Metacognitive counseling امعرفيطالم اإلرشاد -1
 هو و ؛ Wellsولس لدى البسيطة المعلومات معالجة نموذج على بناء ويلز أدريان اإلرشاد من النوع هذا أسس

 .باالكتئوا الصدمة بعد ما واضطراب هريالق واسوالوس القلق طراباتاض عالج في شائع بشكل تخدم يس
 الكتشاف المسترشد مع مناقشات المرشد فيها يستخدم  جلسة 12-8 بين يحدث ما دةاع الوقت محدود شادإر وفه

 لىإ هدفلت المسترشد لمشكلة لمصممةا نياتتقال بإدخال اإلرشاد ويتم  عرفيةطامالم واستراتيجياته وخبراته معتقداته
 لمعتمدا تدريبال نياتتقال لكت أمثلة ومن السيطرة تحت سعومال يرالتفك تجعل والتي فكارباأل ارتباطه ةكيفي تغيير
 من العديد استخدام  معرفةمطاال بنظرية لإلرشاد الفعال التطبيق ويتطلب (.Wells, 2016) الذهن فصل على

 ة لمهارا تتعلق .اإلرشاد عملية عليها تبنى يالت القاعدة  تعد دةمحد أساسية مهارات أربعة ةوثم األساسية، المهارات
 عدي ما بين يميز أي بينها فيما التنقل على وقدرته ،المعرفة من مختلفةال المستويات مهف على المرشد بقدرة  ىلواأل
 العمليات على لتعرفا على القدرة فهي الثانية المهارة  أما ؛المعتادة المعرفة إلى ينتمي وما عرفةطامالم عوامل من

 استخدام  هي الثالثة والمهارة  .فةالمختل تخفيةملا بأشكالها المعرفي هانتبالا زمةمتال تشكل التي الالتوافقية يةالمعرف
 تعلم  على تركز التي الرابعة المهارة وأخيرا عرفة،طامالم عوامل عن الكشف على يركز الذي السقراطي الحوار
 وقد(. 205. ص ،2014 د،السي محمد) المطامعرفية النظرية نياتتق باستخدام  معينة رةخب أو لتجربة التعرض تنفيذ
 المعاقين األطفال من عينة على( 65 .ص ،2013 هللا، عبد ريم) دراسة مثل الدراسات من عدد في مهاداستخ تم
 .هم لدي االنفعالي التمييز تنمية بهدف للتعلم  القابلين ياذهن

 Eye Movement Desensitization andجةلاالمع وإعادة  العين ةحرك بحساسية اإلرشاد -2
Reprocessing (EMDR) 

 هذا وراء النظرية وتسمى األبحاث، من كبيرة مجموعة تدعمها فعاليته لكن نسبيا ديدج اداإلرش من وعالن هذا
 لظت قد المؤلمة لذكرياتا بعض أن تفترض التي AIP ةيالتكيف المعلومات معالجة نظرية واإلرشاد العالج من النوع
 شابيرو فرانسين يكيةمراأل النفسية جةالالمع طورته وقد .بها بطالمرت العاطفي االضطراب بسبب معالجة غير

Francine Shapiro من أسلوبا يضيف حيث النفسية والسلوكية المعرفية المعالجات من عناصر بين يجمع حيث 
 ه اتبان يللتبد وذلك ،السريعة العين بحركة تعرف التي النوم  مراحل من مرحلة في تحدث التي تلقائيةال العين حركات
 تبديل إن .للعين اإليقاعية والحركات لها تعرض التي المؤلمة الحادثة أو بالصدمة نةقترم تروايا بين المريض
 المؤلمة  األحداث أو الصادمة باألحداث رتبطةالم المعلومات معالجة على ما بطريقة ذهنال يساعد الذي هو االنتباه 
 .(Aranda et al., 2015) قةالساب

 يمكن  حيث الصدمة بعد ما ضطرابا حاالت مع الخصوص جهو ىعل يستخدم واإلرشاد جالعال من عالنو وهذا
 .الحدث ديعي وكأنه يشعر الفرد تجعل التي الجسدية واألحاسيس السلبي واإلدراك المجزأة  بالعواطف الذاكرة  ربط

 إنه .الفرد على يرهاثأت من حدوال بفعالية المجزأة الذاكرة  الجةمع في EMDR بنظام  اإلرشاد من الهدف ويتمثل
 (:Jeff, 2018) عام  بشكل المراحل تقدم مع مراحل يثمان وفق رشادإ

 قضايا المسترشدو المرشد يناقش حيث ريخ،أالت جلسات من أكثر أو واحدة  بجلسة اإلرشاد يبدأ :لىواأل المرحلة
 .الشفاء يف لعميلا تساعد محددة  وسلوكيات مهارات رتطويو السابقة والصدمات ياحال العميل
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 صور تعليم ويمكنه ي،نفعالاال اإلجهاد مع للتعامل مختلفة طرق عدة للعميل شدالمر يضمن :يةانالث المرحلة
 .اإلرشاد عملية وخارج خلدا استخدامها للعميل يمكن التي اإلجهاد تقليل تقنيات أو العميل
 (1) اءأشي ثالثة لميالع فيحدد .معالجتهاو فةمستهدال الذاكرة على التعرف يتم  :السادسة إلى الثالثة من مراحللا

 ذات الجسم وأحاسيس العواطف (3) ؛الذات عن السلبي االعتقاد (2) ؛بالذاكرة المرتبطة النشطة المرئية الصورة 
 الثالثة األشياء هذه  على العميل كزيرو .الصادم  الحدث في التفكير دة ش الستبدال جابياإلي االعتقاد وكذلك الصلة،

 .النغمات أو والصنابير لعين،ا حركات تشمل نأ يمكن يوالت ،EMDR ةمعالج يف كةلمشارا
 أو قلقم حدث أي سجل على للحفاظ العميل بإرشاد دالمرش يقوم  حيث اإلغالق مرحلة وهي :السابعة المرحلة

 .بالذاكرة  تنشأ قد متصلة ادمو
 المزيد ةومناقش اآلن ىحت إحرازه  تم الذي قدمتلا سترشدوالم المرشد يناقش النهائية لمرحلةا في :الثامنة المرحلة

 .العالج من
 ذلك في بما الصدمة بعد ما اضطراب أعراض من يعانون الذين ألشخاصا دىل فعاليته األسلوب هذا أثبت لقد
 EMDR عالج أن الدراسات وجدت وقد .دالشدي العنف على لشهودوا المحاربين وقدامى جنسي اعتداء من الناجين

 معدالت  مع الصدمة بعد ما اضطرابات ضحايا من% 100و% 77 بين انمك أي في األعراض يلزي وأ فخفي
 .المتعددة  الصدمات لضحايا أفضل نجاح

 Neuro –Linguistic Programme Counseling (NLPC) العصبية اللغوية بالبرمجة اإلرشاد -3
 رشادواإل لعالجا في همةسام نياتتقك إدماجه أن إال ستقلم كعلم السبعينات ذمن العصبية للغويةا البرمجة علم بدأ
 أكثر ليصبح تساعده بطرق فرد أي بإمداد األسلوب هذا وفق اإلرشاد ويقوم .األخيرة نةواآل في إال تظهر لم النفسي
 على القدرة في وأفضل حياته أسلوبه يف بيةوإيجا وأفعاله، ومشاعره أفكاره في تحكما وأكثر هب يقوم  فيما كفاءة 

 يتكيفوا أن على تساعدهم فهي ،يريدون ما إلنجاز المصادر أو فةللمعر األفراد يفتقر فعندما .واألهداف النتائج ازجإن
 كارل ) نجاحا أكثر وايكون لكي الحياتية مواقفهم في معهم  واالندماج التفكير في اآلخرين األفراد وطرق مهارات مع
 (.17 .ص ،2006 الحسوني، أمين ؛11. ص ،2005 س،ربها

 :أبرزها من التي نياتهتق ة بكثر ديثالح بلواألس هذا ويمتاز
 لتذكر ريةالتصوي األنظمة استعمال في تكمن وهي :Future Pacing( المستقبل محاكاة) المستقبلية المجاراة ــــ
 وذلك اهنريد التي النتيجة على بحصولنا ذهنيا تدربن فإننا المستقبل نحاكي وعندما ،المستقبل وتخيل ضيالما

 ذهنال داخل مستقبلية تجربة أداء تشبه المستقبلية فالمجاراة ال، أم حةصحي بدت سواء اكتشافهاو حدوثها لضمان
 .المحدد السياق ظل في طبيعي بشكل تكراره  وضمان إليه ترمي الذي السلوك تثبيت لضمان
 عدت التي تبالحاال مسكالت ليمعت يةعمل هي : Docking (install response)(بةاالستجا تثبيت) رساءاإل ــــ

 وهي .الداخل من ألنفسنا قيادتنا كيفية في خاللها من نؤثر حيوية طريقة أنها كما الحالة، نجاح لتحقيق حاسما الماع
 .فيها نرغب التي اطفيةالع الحالة الختيار طريقة
 إما طعالق وهذه  ،يعالتقط أو قسيم تلا لالخ من فيه الداخلة المواد مع التعامل لىإ دماغال يميل: Chunk جزلال ـــ

 من يهتم  المثال سبيل على ،أكثر العموميات في يفكر التلميذ أن تعني الكبيرة والقطع ،صغيرة  أو كبيرة تكون أن
 الطفل ينسى قد فمثال .يقةالدق الصغيرة التفاصيل على اماالهتم فيتركز الصغيرة  القطع حالة في أما بعنوانه الدرس
 .مختلفة زوايا خالل من للموقف نظرال ديعا لذا الدرس من غيرةلصا الجزئيات في رفكوي ،نالعنوا
 راباتاالضط بعض من الحد في األسلوب ذلك كفاءة  وأجنبية عربية حديثة عديدة  دراسات نتائج أثبتت وقد
 ء اليع ةاسدر ،(2012) سامي محمد دراسة ،Mahishika (2010) ماهيشيكا دراسة مثل والسلوكية النفسية
 (.2018) زقر وفاطمة انعثم حنان سةراود ،(2017)فتحي

 النفسية الصحة في الحديثة التوجهات نتيجة مؤخرا ظهرت التي العالمية التوجهات
 Online- counseling اإلنترنت عبر اإللكتروني اإلرشاد -1

 صلواكالت الشخصية ضراغألل سواء األهمية في غاية أصبحت التي نيةالتق الوسائل مأه من ترنتاإلن يعتبر
 المجاالت من العديد في وتوظيفه استخدامه ويضمن. العلمي البحث أغراض أو مهنية أغراض أو جتماعياال

 اإلنترنت عبر النفسي اداإلرش ويعتبر .الحاالت من كثير في أقل وبتكلفة ويسر بسهولة جيدة خدمات على الحصول
 ميسرة  بصورة النفسي اإلرشاد تخدما لتقديم  ة ازممت بصورة  ةتيوكبلعنا الشبكة فيها تستخدم  التي المجاالت حدأ

 رشاداإل تقديم  في العنكبوتية الشبكة اناتإمك من لالستفادة النفسي اإلرشاد مراكز من كثير لجأت وقد .عالية وبكفاءة 
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 درشاواإل وقايةلا تمادخ في فاعلة أداة اليوم عالم  في يصنف حأصب فقد. االنترنت عبر هموأسر لألطفال االلكتروني
 الشارف، سالمة ؛Mallen et al., 2011) الناس من واسع قطاع إلى الوصول على الفريدة  هقدرت إلى نظرا

2015.) 
 الخدمات توىمس على سواء نسبيا الحديثة التطبيقات أحد" أنه على( 3. ص ،2013) مخيمر سيهار وتعرفه

 النفسيين مرشدينال على هلتس طبيقاتت ملبع التكنولوجيا اماهتم حداثة مستوى على أو تقديمها ووسائل ةالنفسي
 ."أبعاده وتحديد اإلنترنت عبر النفسي اإلرشاد خدمات على الحصول العمالء على وتيسر عملهم 

 التطبيقات خالل من م قدت التي اإلكلينيكية خدماتوال االستشارات كافة" بأنه رشاداإل من النوع هذا ويعرف
 "الفيديو باستخدام والمقابالت لكتروني،اإل البريد نت،نتراإل عبر دثتحال الرسائل، لمث نترتنلإل المختلفة

(Mitchell, 2015.) 
 النفسية دماتالخ لتوصيل فقط وسيلة وإنما ،اداإلرش تقنيات بين من يعد ال الجديد اإلرشادي النمط هذا فإن ولهذا

 :نتاإلنتر عبر دارشاإل قطر بين فمن ،التكنولوجية عصرال تجداتمس تخدامباس

 التواصل أن أي النفسي، المرشد من الرد وينتظر البريد عبر مشكلته المسترشد يرسل حيث: كترونيلاإل البريد -
 .متزامنا يكون لن

 نفس في أي نةمتزام وتكون ،صورة  دونب طفق صوتا العميل مع يالنفس المرشد يتحدث حيث: التحدث غرف -
 .الوقت

 .الرسائل كتابة قطري عن والمسترشد لمرشدا فيها يتواصل ةمتزامن ةقيرط يوه: ةيصالن الرسائل -

 عاديال لإلرشاد الطرق أقرب وهي وصورة، صوتا بينهما التواصل فيها يتم  قةطري وهي: الفيديو عبر التحدث -
 يةالعملو التواصل عملية تحسن فهي ية،اللفظ رغي والتعبيرات الوجه، راتتعبي رؤية للطرفين تضمن حيث

 .رشاديةإلا

 لها  حلول وإيجاد بعينها مشكلة لمناقشة المسترشدين من مجموعة بها يجتمع حيث: ديةرشااإل المنتديات -
 .النفسي المرشد بمساعدة 

 .اإلرشادية المقابلة إلجراء الفيديو مكالمات وأ النصية الرسائل لتبادل كوسيلة استخدامه يمكن حيث: الموبايل -

 .نلنكند – ترتوي – وكب كالفيس: يعامجتاال لصالتوا مواقع -
 .الجماعي النفسي اإلرشاد في كما أفراد مجموعة أو واحد فرد إرشاد يمكن لكترونياإل اإلرشاد وفي
 Anderson؛2016 الشفيع، دبع مالك) اإللكتروني النفسي رشاداإل فاعلية عديدة دراسات استكشفت وقد
 ,Johnson ؛Poh Li, lau, et, al. , 2013 ؛Dokou, 2016 Lazuras & ؛DeMille , 2014؛2009.
2015.) 

  Behavioral Dialectical Counselingالجدلي السلوكي اإلرشاد -2
 وإنتاج النقيضين بين مشتركة صفات تحمل توليفة إلى والوصول نقيضين بين الدمج فكرة  هو Dialectic الجدل

 في  واألسود ألبيضا دمج عن تجةالنا فةليفالتو ،سطو حلل ولصولا ليس الجدلو .فاعلية أكثر بصفات دجدي كيان
 األبيض من متداخلة أطياف حتى أو الشطرنج كرقعة متبادلة مربعات يكون قد ولكن رماديا ليس الجدلية النظرية
 ،يرغيتوال القبول بين الدمج على قائم  عياجتما ينفس عالج هو لجدليا السلوكي والعالج .الوحشي كالحمار واألسود

 .باللحظة والوعي اليقظة مثل لقبولا على مبنية نياتتق دمج في لتحديا يشمل بذلك هوو
 ولكنه ،الذات يذاءإ سلوك وأصحاب االنتحارية الميول ذوي للمرضى إرشادية كمنظومة الجدلي اإلرشاد بدأ لقد
 باتطرااض أو لحديةا ةخصيلشا بالضطرا العلمي بالدليل المؤيدة  يةفسالن اإلرشادات أكثر من ليصبح اآلن تطور
 ونظرتها الحيوية االجتماعية نظريةال أسس على السلوكي اإلرشاد تأسس قدو .عامة بصفة مشاعرال في تحكم ال خلل

 فاالستهدا ذوي فاألفراد .ةالحدي الشخصية اضطراب مرضى لدى اليواالنفع الوجداني التنظيم مشكالت نشأةل
 وتؤدي ،الصريح سلوكهم  وكذلك الداخلية خبراتهم  منظم  لبشك تدعم  تئابي في اوؤنش والذين االنفعالي البيولوجي
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 عاالتهم انف إدارة على قدرتهم  في وذلك األفراد هؤالء لدى والدافعية اإلمكانات كل في وصعوبات عجز إلى ذلك بعد
 اإلمكانية  قدوف رة قدلا عدم  من النوع ذاه السلوكي لجدليا العالج ويعالج .حياتهم  عن أخرى تصورات تقبل وكذلك

 لدى المصاحبة االضطرابات حورم كل يستهدف بحيث ومرحلي رواالمح متعدد شادإر ديمبتق وذلك الدافعية نقصو
 (.2017 هيرد، هايدي و سوالز ميشيال) الترتيب متتالي بشكل العميل

 اتوممارس اتبريوتد ةكيوالسل المعرفية عالجاتال من كامليةت ستراتيجياتا الجدلي وكيالسل اإلرشاد ويستخدم 
 .والجدل والتقبل، التبرير السلوكي، المعرفي اإلرشاد هي أسس ثالث ىعل قومي حيث Zen نز

 Provocative Counseling االستفزازي اإلرشاد -3
 الحادة و الصريحة لمواجهةا على األسلوب هذا ويعتمد ،Frank Farrelly فاريللي فرانك هو األسلوب هذا رائد
 االنفعالي العقالني العالج خاصة والسلوكي المعرفي االتجاه بين ام يجمع فهو ه،رتوإثا عليه غطالض كذلكو للعميل
 مالءمتها  مدى اختبار خالل من ودحضها الالعقالنية العميل وافتراضات معتقدات عن الكشف في منه يستفيد حيث
 وقد .لسلوكيا االتجاه أصحاب عم يتفق اذهوب ،م علت ةعملي أنها على شاديةاإلر للعملية ينظر أنه كما .والواقع طقللمن

 إذ ،عكسية بنتائج يأتي قد العميل أو المسترشد استفزاز ألن اإلرشاد من النوع هذا استخدام  في صعوبة هناك تكون
 نيوالمرشد الباحثين توجه قلة يفسر ام وهذا ،والتمكن اإلعداد من وجيدة  مناسبة درجة على باإلرشاد القائم  يكن لم 
 .مهدااستخ نحو نيينفسال

 وكل العادية المحادثة في عليه هي مما أعلى الصوت فشدة بالمغاالة، االستفزازي رشدالم جاباتاست وتتصف
 ،العظيم عبد سيد) به ةالخاص اإلرشادية نياتتقال بعض يلي وفيما .فيها مبالغ درامية بصورة  تصويره  يتم  يءش

 :(2010 التواب، عبد محمد ،إبراهيم لفض

 Reality testing الواقع ربااخت -
 خدم فيست ،السخف مستوى إلى يصل قد حد إلى انتقائية بصورة  العميل استجابات المرشد يضخم  نيةتقال هذه في
 .شدالمستر عاتق على وليةؤلمسا المرشد يضع وهكذا" تقول ما لي ثبتأ أرني، ،هراء هذا" مثل عبارات مثال

 Verbal confrontation اللفظية المواجهة -
 لفظيا يقسو هنا فالمرشد. عديدة  صور في كلها اإلرشادية العملية تتخلل هيو ،األسلوب هذا نياتتق م أه من وهي
 يلزم  صعبة سدرو الحياة في أن إليه وينقل العميل ليعلم ولكن مبرر دون القسوة  أجل من ليس المسترشد بتحدي
 من بمزيد حاجاته اعإشب إلى النهاية في دييؤ مما قعاوالب صلهتوا تنمية على وحمله فعالة بصورة حيان حتى تعلمها
 .والفعالية اليسر

 Negative modeling السلبي األنموذج -

 بصورة امحاكي الغير مع االجتماعي االتصال في أسلوبه مقلدا تماما العميل يسلك كما شدالمر يسلك حيث
 أن مؤداها له رسالة لينق أن يريد اهن وهو .هعبمتا بسب ونكت أن المحتمل من يالت شخصيته بجوان كاريكاتيرية

 .للتغيير إخضاعه الممكن من وأنه إرادي تحكم تحت أنه أي" تمثيل" العميل سلوك معظم 

 Explanations التفسيرات -
 .مشكالته معالجة ريقهاط عن كنهيم طرق ة عد وجود بفكرة  يلللعم يبعث أن نيةتقال هذه خالل من رشدالم يريد

 .منطقيا مترابطة حياتية فلسفة ينوتكو يعيشه ما كل فهم على تساعده هلمشكلت نظوراتم عدة هل طييع ما وهذا

 Contradictory messages المتناقضة الرسائل -
 العميل أن همؤدا الذي يالرأ لفظية غير بطريقة عميد لكنه للعميل التشاؤمي التعبير مع يالفظ يتفق نيةتقال هذه في
 .السلبية العميل تعبيرات مناقشة لخال من قعالوا ختبارا يشجع كذل على ةوعالو ،ساعدتهم يمكن

 Humor الفكاهة -
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 السلوك من والسخرية ،السخرية يف فالمبالغة العميل تحدي في الفكاهة من متنوعة أساليب هنا المرشد يستخدم
 اتهومعتقد رشدمستلل خاطئلا لمنطقا تحديل تهدف كلها للذات الهادم  كسلوال وإنكار بعناية والتهكم  األحمق
 .النيةالالعق

 النفسي العالج مستشار هارون أحمد النفسي المعالج كتاب في األسلوب هذا استخدام  تم  قد هأن الطريف ومن
 في استخدم قد حيث ،(2018 ،رونها أحمد" )اتكحي تخسر هكذا" بعنوان النفسية للصحة ةالعالمي الجمعية وعضو
 كتاب فهو تعديلها ثم  ومن معرفية تشوهات من القارئ في ما أعمق هارإلظ فزازيتسالا وبألسلا الكتاب فصول
 .ذاتي عالجي

  Personal Construct Counselingالذاتي البنائي اإلرشاد -4
 أي لرؤية بديلة طرق دائما هناك أن يرى حيث George A. Kelly كيلي جورج هو العالج هذا ورائد مؤسس

 من  أتينا إذا لألحداث اإلدراكات من العديد في نشترك قد اأنن من بالرغم  يذاتال هملعا في شيعي درف وكل حدث،
 إعادة نستطيع ثم حياتنا نخلق نحنف ثم ومن له، استجابتنا من أكثر عالمنا في نؤثر أننا كما. واألسرة  الثقافة نفس

 الذاتية البناءات دراسة خالل من خرينآلوا فسناأن هم فن أننا كيلي يقترح كما. نريد اكم أنفسنا نجد لم  إذا تهاصياغ
 والحياة نفسه لرؤية بديلة طرق إيجاد على العميل مساعدة وهي ،األساسية المرشد مهمة تظهر وهنا .القطب ثنائية

 (:Chiari, 2017) ييل ما األسلوب هذا في امااستخد نياتتقال أكثر ومن .منها يعاني التي والمشكلة

 Pyramiding هرميلا التكوين -
 توجيه  يتم فإنه لماذا؟  سؤاله من فبدال للعميل، الذاتي اءنالب لنظام  ملموسة مستويات تحديد إلى نيةتقلا هذه دفته
 ماذا؟ أو كيف سؤال

 Self-Characterization الذات وصف -
 هتذال ايرتصو أو وصفا يكتب أن العميل من لمرشدا يطلب ثحي كيلي طورها تيال األساسية نياتتقال من وهي

 خالل من كتابته يمكن للشخصية التخطيطي الرسم  وهذا .نفسه واصفا آخر لشخص يكتب انك لو كما الته،شكم وأ
 .مشكلته تختفي عندما عليه سيكون وما ،القادمة والشهور األيام  غضون في العميل عليه سيكون ما

 الموجه، التخيل م،ألحالا تفسير مثل تانيتقال من آخر ادعد الذاتي البنائي رشاداإل خدم يست نياتتقال هذه  نبجاوب
 .التدريجي والتحصين السلم، صعود الدور، تثبيت

 الخاصة التربية في الحديثة وجهاتالت نتيجة رامؤخ ظهرت والتي لإلرشاد العالمية التوجهات
 Solution-focused brief Counseling الحل حول ركزالمتم المختصر رشاداإل -1
 لديه الموجودة القوة نقاط اكتشاف في مساعدته طريق عن لفردل اعيواالجتم نفسيال قفواالت قتحقي إلى فيهد

 المرشد يركز حيث ،لمشكالته حلول وضع في ومساعدته الفشل تجارب من بدال لديه النجاح تجارب على والتركيز
 في وقتال استغراق نم البد لةشكالم حل لهاخال من يمكن عالةف طرق جادإي كيفية على العمالء مع هنواتع خالل من
 أهمها  من نياتتقال من عدد األسلوب هذا في ويستخدم . المشكلة حدوث إلى أدت التي الجذرية األسباب على عرفالت
 :(233. ص ،2015محمد، شادي)

 Miracle Question المعجزة  السؤال -
 ،شكلتهم م من تخلصوا ما اإذ فسهم أن حول هئالمع نظر وجهة على خالله من يتعرف سؤال المرشد تخدم يس حيث

 .مشكلتهم  حل على قادرون بأنهم  واالعتقاد لديهم الثقة غرس به يقصد وهو
 Solution Talk الحل حديث -

 واختيار تفنيدها في شتراكواال مقترحة حلول عن البحث معه الوامح يلالعم مع حوار في المرشد هنا ينخرط
 .افضلهأ

 Encouragement التشجيع -
 .التقدم  من المزيد إلحراز طلبا المجاملةب وذلك رة مستم صورة ب زحفيتال يكون حيث

 Art Counseling بالفن اإلرشاد -2
 أغراض لتحقيق ومخطط منظم  بأسلوب وتوظيفها فنيال التعبير وسائل واستخدام  لواتن على تقوم طريقة هي
 اإلرشاد يعد كما .رشاديةاإل العملية فادهأل فقاو وذلك ،دة يمق أو حرة جماعية أو رديةف أنشطة في ويةوتنم عالجية
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 هذه تتحول حيث المتنوعة الحياة لخبرات االستجابة عند تلقائيا يظهر الذي للتخيل امرئي اوتعبير اتهذيب بالفن
 ميت والتي للتعبير آخر لشك أي أو التلوين النحت، ير،التصو ،الرسم مثل بصري ناتج أو صور إلى اتالخبر

 بالفن والعالج .تعكسها التي والخبرات واألفكار الشخصية للمشاعر إنماو اليةالجم القيمته سيل مرشدال من فحصها
 رغم وبال الوجودية والطريقة الجشطلتي والعالج يالنفس التحليل مثل النفسي اإلرشاد في اتجاه  من أكثر مابين يجمع
 اإلرشاد ليافع يمارس أن قبل هنيامو افني امعد مرشدا طلبيت حيث ممارسته في عوبةص هناك أن إال أهميته من

 ال شمولية طريقة بأنه بالفن العالج وصف وقد. السمات تلك فيها تتوفر قليلة فئة على قاصر فهو لذلك. النفسي
 قليلوت رادلألف جتماعيواال الصحي النمو تحسين أجل من يستخدم  ولكنه ،االنفعالي التنفيس جلأ من فقط تستخدم 
 لديهم  الذين األفراد مع بالفن العالج يستخدم  كما .المتأخرة  عمريةال راحلالم في خصوصا لقوالق االكتئاب ةدرج

 للقضايا أفضل فهما بالفن العالج سبهم يك إذ ،مباشر بشكل هانع التعبير يستطيعون وال ،وصعبة سلبية خبرات
 (.Pretorius & Pfeifer, 2010) بمشكالتهم  طةالمرتب

 ,Buchalter) به استخداما األكثر هي التالية نياتتقال تبروتع ماراألع مختلف عم نبالف العالج نياتتق وتتعدد
2011:) 

 التي بالطريقة والخارجي داخليال عالمهم  عن لتعبيرا بحرية األفراد الرسم يزود :Drawing الرسم  -
 .األحكام  دوجو بعدم الطريقة هذه  تميزت ثحي ،يختارونها

 /الرقص أو بالموسيقى للعالج األمريكية للجمعية باالستناد :Music/Movement ةالحرك/ىالموسيق -
 المعرفي  الجسدي التكامل تعزز كعملية الحركة تستخدم  طريقة بأنه يعرف بالموسيقى اإلرشاد فإن الحركة

 .ينباآلخر االتصالو االجتماعية الناحية لديه سنتح بحيث للفرد االجتماعي واالنفعالي
 القصائد كتابة تضمنيو ،إبداعي بشكل اليومية الكتابة بها ويقصد : Creative Expressionياإلبداع التعبير -
 بطريقة وخبراتهم مشاعرهم  اركةلمش بالفرصة المجموعة أفراد تزويد على اإلبداعي التعبير ويعمل ،أحيانا

 .وفنية شخصية
 متنوعة ادرمص ام باستخد ريةحب هم نفسأ عن لتعبيرل رصةالف فرادلأل الطريقة هذه  وتعطي :Collage الكوالج -
 األدوات من وغيرها الخشب، قطع المعجون، من أشكال المجالت، صور الصور، راق،واأل النسيج، أدوات :مثل

 .الرموز اماستخد في الحرية ولهم به خاص شكل بتصميم لهاخال من الفرد يقوم بحيث
 .بينهم االجتماعي العمل تعزيزو فرادلأل يعاجمال العمل تعزيز على األسلوب هذا يعمل : Muralsالجداريات -
 .بشأنها القرار ويتخذون بينهم  فيما يتناقشون شورى بينهم الجدارية فأمر
 التي الحالية عهم اضأو استكشاف على األفراد مساعدة  لىإ قنيةالت هذا هدفت : psychodramaالسيكودراما -

 ضاع واأل تمثيل على السيكودراما فكرة  متقو حيث .لقبمستال وفي الماضي في اوأيض الحالي الوقت يف يعيشونها
 .الفرد حياة  في محددة  أحداث على تشتمل قد التي

 سةودرا( 2017 ،محمد فاتن) دراسة مثل حديثة نبيةوأج عربية دراسات في بالفن اإلرشاد فعالية تأكدت وقد
 .متعلال اتبوصع ويذ طفالاأل مع راستهاد في فعاليته هرتظ إذ ،(2018 ،الرزاق دعب سها)

  Animal-assisted Counselingالحيوان بمساعدة  اإلرشاد -3
 هذا في الدراسات لقلة دةمحدو ما حد إلى عنه والمعلومات حاليا النفسي اإلرشاد عالم في توجه أحدث يعتبر

 .الشأن
 الفرد  ةوظيف سينحت يف ةدالمساع أجل من لبشروا الحيوانات بين العالقة على حيوانال بمساعدة داإلرشا يعتمدو
 ريضالم أداء تحسين إلى األسلوب هذا ويهدف .لديهم الحياة نوعية لتحسين المسنين مع يستخدم اكم عليها لحفاظوا

 رشاداإلو الخيول بمساعدة رشاداإلو كالبال بمساعدة رشاداإل التقنية هذه شملتو .معرفياو وانفعاليا اجتماعيا
 (.Florence, 2018) الدالفين بمساعدة 
 وهي ،البيئة في الحيوانات من إشارات على جزئيا تعتمد اإلنسان بقاء أن فرضية على األسلوب هذا رة فك تقوم
 وأمن سالمة إلى هذا يريش فقد سلمية حالة في أو راحة حالة في الحيوان رأينا فإذا .التهديد أو السالمة إلى تشير

 مع  األسلوب هذا ويستخدم  .شخصي بشكل والشفاء يرالتغي ايهف نكمي حالة إلى بدورها ديتؤ لتيا لرفاهيةا ومشاعر
 اإلرشاد في تقليدية طرق ةبمشارك أو مستقل كأسلوب استخدامه يمكن حيث السجون ونزالء واألطفال السن كبار

 .النفسي
 تنياقت على دااالعتم يتم  أنه تجاه اال هذا مؤسس Biophilla بيوفيال يذكر األطفال، مع الستخدامه بالنسبة فمثال

 كما .عنها التعبير الطفل يجيد ال قد معلومات على الحصول أجل من الحيوان مع تعامله في الطفل سلوك مراقبة ثلم
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 السعادة  ذلك يجلب نأ يمكن امك. كاأللم  مختلفة بمواقف األمر يتعلق عندما لهاءلإل كأسلوب أحيانا يستخدم  أنه
 ذات في المساعدة  مع اإليجابي السلوك وتعزيز طفللل اجيةالمز ةالالح نسيتح في تساعد اناتحيوفال ،له لترفيهوا

 اضطراب مع يستخدم  األسلوب هذا فإن ،الخاصة التربية مجال مستوى وعلى .السلبي السلوك تقليل على الوقت
 (.Bashi & Parish, 2017) التوحد طيف واضطراب الحركة فرط

  Mindfulness Counselingلكاملا وعيبال شادراإل -4
 ثحدااأل مواجهة في الثقة على منتظم  بشكل أنفسنا ندرب ألن يؤهلنا الذي التدريب ذلك هو الكامل وعيال إن

 وعيال ويعتمد .منها نتهرب أو نتجنبها أن دون وتحديات وصعوبات خبرات من تتضمنه وما ،حياتنا في الطارئة
 فيها  يقوم حيث المنهجية بالممارسات عضهاب ىيسم ،عيالو تنمية على تعمل التي نياتتقال من عدد على الكامل
 غير ممارسات هو اآلخر البعض أن حين في .التأملي والمشي الكامل، بالوعي التنفس مثل ،االنتباه  بتوجيه المرشد
 .التفكر أمثلتها منو ،اليومية فردال حياة في الكامل وعيال دريباتت تطبيق إلى وتهدف أقصر لفترة تستمر منهجية
 وعيال على المعتمد المعرفي العالج مثل المختلفة اإلرشادات من أنواع مع مندمجا الكامل يوعال م دختاس دوق
 يحمد ةميسر مؤخرا استخدمتها وقد (.Nelson, 2009) الكامل وعيال على القائم الجدلي السلوكي والعالج الكامل

 .التوحد فطي باطراض ويذ لاألطفا لدى الحسية تللمدخال لنوعيا الخلل تحسين في( 2017)

 تعقيب
 البالغ ريالتأث مدى يتيقن أن يستطيع نياتتقوال الوسائل في تطور من النفسي اإلرشاد على طرأ لما تتبعالم إن

 بذلك يوه .النفسية العلوم  بمختلف حواضال تأثرها إلى إضافة ،نياتتقوال الوسائل تلك على العصر لمستجدات
 دوره  عن التخلي يمكن ال أساسا تعتبر التي التقليدية نظرياته على افظحت تالوق ذات وفي ،المستجدات هذه  تواكب

 .عنه باغري شيئا وليس له امتداد لتكون الجديدة والتوجهات نياتتقال تلك دعم في

 البحث نتائج
 :التالية النظرية النتائج دتحدي للباحثة يمكن روامح من ملهيش وما النظري اإلطار باستقراء

 .الحالي العصر تطورات يواكب لكي النفسي ادشرإلا دور يرتغ -1
 الحالي العصر بمستجدات الخاصة والتربية النفسية والصحة النفس علم والسيما ،النفسية العلوم بعض تأثر -2
 .العلوم  تلك يف الحديثة التوجهات من عدد ظهور ىإل أدى مما

 العلوم بعض على طرأ بما هتأثر تيجةن سيالنف شادإلرا بمجال الحديثة ميةلالعا جهاتالتو بعض هورظ -3
 .مستحدثة توجهات من النفسية

 خالصة
 الحياتية  التطورات مواكبة في األهمية الغب دورا النفسي لإلرشاد أن البحث إليها توصل التي النتائج من نستخلص

 تلك  مع التكيف على دارفاأل ديساعل ءجا المجال وهذا .ديثالح العصر في البشرية إليها تحولت التي ةوالتكنولوجي
 واإلرشاد اإلنترنت عبر اإلرشاد مثل الجديد الواقع من المشتقة الجديدة الطرق من عدد طريق عن التغييرات
 رالتطو نحو المجال ذلك توجه تؤكد التي الحديثة اإلرشادية الطرق من وغيرهما العصبية يةاللغو بالبرمجة
 المجاالت على بدورها أثرت قد اإلرشاد مجال في ثةالمستحد رقطال أن اكم .ديثالح العصر لطبيعة مةوالمالئ

 المتغيرات لتواكب سبقها عما تختلف أساليب ظهرت حيث النفسية والصحة النفس علم  كمجال به المرتبطة
 يةلنفسا تخالبالتد اإلرشاد ي،الذات ائيالبن اإلرشاد ،ياإلستفزاز رشاداإل األساليب تلك أبرز ومن .المستجدة 

 في نفسية متغيرات وتحسين تعديل في فعاليتها ثبتت قد األساليب هذه وجميع .امعرفيطالم واإلرشاد ابية،جياإل
 .األخيرة  والبحوث الدراسات بعض
 رظه حيث ،تقدم من المستحدثة بأساليبه نفسيال اإلرشاد على طرأ بما أيضا الخاصة التربية مجال ثرتأ قدو
 .الكامل وعيبال واإلرشاد الحيوان، بمساعدة إلرشادوا بالفن، إلرشادوا ،للحا حول مركزلمتا المختصر اداإلرش
 بصفة الحياة  مجاالت في والتحديث التغيير نحو يتجه أسلوبيا حراكا هنالك أن لمجاالتا كافة على لنا يثبت هذا وكل
 .النفسي داشراإل يف ديثةالح بالتوجهات نسميه ما لنا رزليف خاصة بصفة النفسي اإلرشاد الومج عامة

 توصيات
 :يلي بما الباحثة توصي للبحث النظرية النتائج على بناء
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 يقل التي العربية بيئتنا في سيما وال ،النفسي اداإلرش مجال في الحديثة الجديدة  نياتتقال استخدام  في التوسع -1
 .واضح بشكل األساليب تلك استخدام  فيها

 .النفسي اإلرشاد بمجال ةمتعلقلا ثووالبح راساتالد في جديدة اتجاهات يتبن -2

 



 سينفال دشاراإل مجال يف  حديثة توجهات

 65 Arab Journal of Psychology /Vol. 4/ No. 2 / (2019)  2 العدد  / 4 المجلد/ النفس لعلم العربية المجلة/  

 المراجع
 .والتوزيع للنشر تويا دار : القاهرة. حياتك تخسر هكذا (. 2018) هارون أحمد
 التنمر خفض  في الشخصية القوى على المعتمد اإليجابية بالتدخالت اإلرشاد  فعالية(. 2016) لطفي  فتحي أسماء

 .66-23 ،26 اإلسكندرية، جامعة التربية كلية  مجلة اإلعدادية  رحلةملبا يارونلكتإ تمراالمتن طالباتال لدى لكترونياإل
 .دحدو بال آفاق: روتبي ،العصبية اللغوية البرمجة (. 2006) الحسوني أمين

 .1099-1055 ،(2)42 ،النفسي اإلرشاد  مجلة .اإليجابي فسالن علم  ومداخل قضايا (.2015) محمود السيد الفرحاني
 الكتب عالم: القاهرة .النفسي واإلرشاد هيجتولا (.2005) ان زهر حامد
 باستخدام  الطموح مستوى لتحسين كمدخل نجازلإل الدافعية تنمية(. 2018) الجليل  عبد رزق فادية& محمد عثمان حنان

 ة الدولي  ويةالترب المجلة  .نجران منطقةب علمالت صعوبات ذوات التلميذات ىلد العصبية اللغوية البرمجة فنيات بعض
 .31-1 ،(1)7 األردن، النفس، لعلم األردنية الجمعية ، ةصصختالم

 األطفال لدى االنفعالي التمييز ةتنمي في العقل نظرية على  قائم إرشادي نامجبر (.2013) الكناني محمد هللا عبد ريم
 .278-188 ، 35 مصر،  النفسي، اإلرشاد  مجلة .تعلملل لين القاب عقليا المعاقين

 العلمي المؤتمر. نموذجا بعد عن اإلرشاد :النفسي اإلرشاد في معاصرة اتجاهات .(2015) بانيالع رفشاال سالمة
 .ليبيا الزيتونة، جامعة ل،واأل

 للطلبة  لوظيفيا األداء اضطرابات ضلخف بالفن العالج على قائم تدريبي برنامج فاعلية(. 2018) بدر الرزاق عبد سها
 .138-123 (1)45 األردن، ة،يوبرتال ومعلال اساتدر مجلة .التعلم صعوبات ذوي

 رتقدي مستوى تحسين في الحل حول المتمركز المختصر العالج على قائم جبرنام فعالية(. 2015) السيد  محمد شادي
 ، ربيةالت بكلية البيئيةو سيةلنفاو التربوية المعلومات مركز الخاصة،  التربية مجلة .التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى الذات
 .55-11 ،1 ،قيزاقزال عةجام

 .وتطبيقاتها النفسي العالج فنيات(. 2010) أبوالنور التواب عبد ومحمد د،عبدالصم إبراهيم فضل محمد، العظيم عبد سيد
 .العربي الفكر دار: ةاهرالق

 مياإلسال ركزالم. االستغراب مجلة .يلمدنا المجتمع في وأثره االفتراضي لمعاال (.2018) السيد زغلول صابرين
 .282-267 ، 11 ،لبنان بيروت مكتب ،اإلستراتيجية ساتاردلل

 لألطفال الكالمي التواصل لتحسين يةالعصب اللغوية البرمجة فنيات على قائم برنامج فاعلية(. 2017) الشايب فتحي علياء
 .302-258 ،(1)41 س،شم عين جامعة التربية، كلية مجلة .خرةالمتأ الطفولة  بمرحلة
 الرضا  وزيادة والقلق االكتئاب خفض في  بالفن العالج إلى يستند جمعي إرشاد  برنامج أثر  .(2017) نيومالم حمدم نفات
 .157-139 (2)44 مجلد  األردن، التربوية، العلوم دراسات مجلة  .الرعاية دور  في  السن  كبار لدى  الحياة عن

 مكتبة : القاهرة ،الدواش فؤاد  جمةرت ،زميتلا وفن  لعلم يديتمه دليل  :العصبية ة غويالل البرمجة  (.2005) هاريس كارل
 .المصرية األنجلو

 .الجامعية ة المعرف دار : القاهرة .يجابياإل النفس علم  في  مقدمة (.2013) هللا عبد  أحمد مجدي
 .قلشرا زهراء :القاهرة .رفيوالميتامع فيالمعر العالج (.2014) الرحمن عبد السيد محمد
 .الحديث الكتاب دار: القاهرة. 1ج لألطفال  النفسي داشراإل (.2010) عفانس مإبراهي أحمد محمد
 مستويات في الذاتي تحكمال مهارات الكتساب العصبية اللغوية البرمجة على التدريب (.2012) يوسف سامي محمد
 ت اسالدر وا البحوث سمق ،العربية توالدراسا ثبحوال معهد ماجستير، رسالة .المراهقين من  عينة لدى والمغايرة المسايرة

 .العربية الدول  جامعة ،لتربويةا
 عربية ساتدرا مجلة .النفسي والعالج الوقاية إجراءات تفعيل في اإليجابي النفس علم دور(. 2010) الصبوة نجيب محمد

 .25-1 ، 1 التاسع، المجلد  ،النفس علم في
 .يرالتفك ميللتع وديبون مركز :نعما  – دبي. ماتاألز دشاإر (.2016) التميمي محمود كاظم دمومح

 الموهوبين رعاية على العاملين من عينة لدى اإللكتروني اإلرشاد نحو االتجاه .(2016) اللحياني الشفيع عبد مالك
 التربية مؤسسة - لوالتأهي الخاصة التربية مجلة. نةارمق دراسة  :جدة بمحافظة والتعليم للتربية العامة باإلدارة والموهوبات

 .355-320 ،(3)3 ،ةرقاهال والتأهيل، صةالخا
 لدى  الحسية للمدخالت النوعي  الخلل  تحسين في العقل نظرية مهام فنيات بعض ةفاعلي (.2017) شاكر حمدي ميسرة
 .500-459 ،(1) 33 أسيوط، تربية كلية مجلة .التوحد طيف ضطرابا  يذو األطفال

 مصطفى، عيد محمود ترجمة ،ليباسألوا فةالفلس :وكيسللا الجدلي العالج (.2017) هيرد وهايدي سوالز ميشيال
 .والتوزيع والنشر للطباعة إيتراك: القاهرة

Anderson, G. (2009). Using the internet to provide cognitive behavior therapy. Behavior 
Research and Therapy, 47(3), 175-180. 



 سينفال دشاراإل مجال يف  حديثة توجهات

 66 Arab Journal of Psychology /Vol. 4/ No. 2 / (2019)  2 العدد  / 4 المجلد/ النفس لعلم العربية المجلة/  

Aranda, B. D. E.; Ronquillo, N. M. & Calvillo, M. E. N. (2015). Neuropsychological and 
physiological outcomes pre- and post-EMDR therapy for a woman with PSTD: A case study. 
Journal Of EMDR Practice and Research, 9 (4), 174-187. 

Bashi, K., & Parish-Plass, N. (2017). Animal assisted psychotherapy: A unique relational 
therapy for children and adolescents. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 22(1), 3-8, 
https://dio.org/10.1177/1359104516672549. 

Buchalter, I. S. (2011). Art therapy and creative coping techniques for older adults.. 
London UK.: Jessica Kingsely Publishers 

Chiari, G. (2017). George A. Kelly and his personal Construct Theory. IBook store.available 
at kellysociety.org. 

DeMille, S. M. (2014). A Model for counseling ethics in the digital workplace. The 
Advocate. American Mental Health Counselors Association, 37(5), 8- 22. 

Florence E. Ho. (2018). The use of animal –assisted therapy in the hospital setting by child 
life specialists. Master of arts in education. Mills college. USA, Available at Proqust LLc 
n.10811408. 

Gander, F; Proyer, R T.; Rush, W. & Wyss, T. (2013). Strength based positive interventions: 
Further Evidence for their potential in enhancing well being and alleviating depression. 
Journal Of happiness Studies, 14 (4), 1241-1259. 

Dinardo J. (2018). Eye movement Desensitization and Reprocessing Clinicians Discourse 
on Cultural Dynamics in EMDR Therapy. A dissertation published by ProQuest LLc, number: 
10748113. 

Lazuras, L. & Dokou, A. (2016). Mental health professionals' acceptance of online 
counseling. Technology in Society, 44, 10-14. 

Mahishica, K. (2010). Neuro-lingustic programming and application in treatment of 
phobias, complementary therapies in clinical practice. Elsevier Ltd 16(4), 203-207. 

Mallen, M. J., Jenkins, I. M., Vogel, D. L., & Day, S. X. (2011). Online counseling: an initial 
examination of the process in a synchronous chat environment. Counseling and 
Psychotherapy Research, 11(3) 220-227. 

Mitchell J. Dowling, (2015). The Processes and Effectiveness of Online Counseling and 
Therapy for Young People. Doctoral Dissertation, Faculty of Health, University of Canberra. 

Morley S (2015). Single cases are complex illustrated by Flink et al. Happy despite pain: A 
pilot study of a positive psychology interventions for patients with chronic pain. 
Scandinavian Journal of Pain, 7, 55-57. 

Nelson, E. (2009). Contextual effects and early theory of mind skill development. Master 
dissertation, the graduate school at the university of North Carolina. available on line at 
http://Proquest.umi.com/login. 

Poh Li, lau, Rafidah Aga Mohd Jaladin, & Haslee Sharil Abdullah. (2013). Understanding 
the two sides of online counseling and their ethical and legal ramifications. Procedia. Social 
and Behavioral Sciences. 103, 1243-1251. 

Pretorius, G., & Pfeifer, N. (2010). Group art therapy with sexually abused girls. South 
African Journal of Psychology, 40 (1), 63-73. 

Proyer, R. T., Rush, W., & Bushor, C. (2013). Testing strengths-based interventions: A 
preliminary study on the effectiveness of a program targeting curiosity, gratitude, hope, 
humor, and zest for enhancing life satisfaction. Journal of Happiness Studies. 14 (1), 275-292. 

Rebecca Johnson (2015). Communication in the 21st.Century: Implications of Counseling 
in a Digital World. M.A. Thesis, College of Education, Winona State University. 

https://dio.org/10.1177/1359104516672549


 سينفال دشاراإل مجال يف  حديثة توجهات

 67 Arab Journal of Psychology /Vol. 4/ No. 2 / (2019)  2 العدد  / 4 المجلد/ النفس لعلم العربية المجلة/  

Senf, K., & Liau, A. (2013). The effects of positive interventions on happiness and 
depressive symptoms, with an examination of personality as a moderator. Journal of 
Happiness Studies, 14(2), 591-612. 

Shannon M. S., Brittany V. H., Bryan B., Mollie M., Jeffrey G., Rachel A. R., & Sim Y. T. 
(2015). Increasing elementary school students, subjective Well-Bieng through a classwide 
positive psychology intervenstion: Results of a pilot study. Contemp School Psychol, 19, 300-
311. 

White, V. (2002). Developing counseling objectives and empowering clients: A strength 
based intervention. Journal of Mental Health Counseling, 24(3) 270-279. 

Woodworth R. J., O’Brien-Malone A., Mark R. D, & Schuz B. (2016). Happy days: Positive 
psychology intervenstions effects on affect in a an N-of-1 trial. International Journal of 
clinical and health psychology, 16(1), 21-29. 

Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford 
Press. 

Wells, A. (2016). Metacognitive therapy: thinking differently about thinking. In Hoffman, 
Stefan G. The wiley handbook of cognitive behavioral therapy (pp. 107-130). Chichester UK; 
Malden, MA: Wiley-Blackwell. 

Yirmyia N. & Sigman C. (2003). Seriation conservation and theory of mind abilities in 
individuals with Autism individuals with mental retardation and normally developing 
children. Child development, (67) 2045-2059. 

 


