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9 المقدمة

مقدمة الطبعة الجديدة

تتطور نظريات اإلرشاد النفيس وأساليبه مع تطور البحوث والدراسات التجريبية والرسيرية يف ظل التقدم 

 COVID-19 التكنولوجي واملعريف الذي يشهده عاملنا املعارص، وما يرافقه من مشكالت وضغوط عاملية مثل

مام يتطلب تطبيق أساليب وفنيات إرشادية وعالجية ترفع من مستوى الصحة النفسية ومن مستوى تكيف 

الفرد مع محيطه الشخيص واالجتامعي. وقد أتت هذه الطبعة لتواكب هذه التغريات، فقد أضيف للنظريات 

واالتجاهات املعارصة طريقة اإلرشاد املخترص املبني عىل الحل، وطريقة اإلرشاد املبنية عىل اليقظة العقلية 

التي متثل املوجة الثالثة من نظريات اإلرشاد املعريف والسلويك.

النفسية  العلمية والعملية للطلبة واملختصني يف ميدان الصحة  الحاجات  الكتاب  نتمنى أن يلبي هذا 

واإلرشاد النفيس. ونشكر إدارة دار الفكر عىل جهودها القيمة يف نرش كل جديد يف ميدان العلوم الرتبوية 

والنفسية.

والله من وراء القصد

أ.د. محمد قاسم عبدالله

حلب 30/10/2020




