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مهارات اإلشراف على  
اإلرشاد
اعداد

 بن يوسف المقرن عبداللطيف/  األستاذ

هـ1427صفر 

بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني  والصالة  والسالم 

على خامت النبيني
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االشراف التربوي
.  اشراف و ليس تفتيش    

. مشارآة و ليس سيطرة   

.  دعم و ليس تحطيم   

. مساندة و ليس تجريد  

.تطوير وليس  تتبع عثرات  

صفات المشرف   
. التحلي باألخالق اإلسالمية    

التخصص في التوجيه و اإلرشاد أو علم النفس  أو          
علم االجتماع  أو الحصول على دبلوم توجيه   

.  وإرشاد 

.الميل اإليجابي لممارسة المهنة   

.  امتالك خطة زمنية خاصة بالجهة اإلشرافية   
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ميثاق (اإللمام بأخالقيات المرشد 
) . اإلرشاد

مستمع جيد (امتالك مهارات االتصال 
).الحوار الراقي  , ومتحدث مقنع 

.   مهارات التعزيز

صفات المشرف   

صفات المشرف  
.التعرف على مهارات إدارة الوقت 

. امتالك مهارات المتابعة 

الوظيفي و , التمتع باالستقرار النفسي 
.األسري
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صفات المشرف  

.  التعرف على أسس صياغة األهداف  

.  التعرف على مهارات التخطيط   

.  التعرف على مهارات تنمية الذات  

.اإللمام بمهارات البحث العلمي   

صفات المشرف  
اإللمام بجميع جوانب العملية اإلرشادية   

أنواع اإلرشاد   :  أوًال 
. اإلرشاد الديني   

.  اإلرشاد النفسي   

.  اإلرشاد لتربوي   

.  اإلرشاد األسري    
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صفات المشرف  
اإللمام بجميع جوانب العملية اإلرشادية        

مجاالت اإلرشاد    : ثانيًا   
.  اإلرشاد الوقائي  

. اإلرشاد اإلنمائي  

.  اإلرشاد العالجي 

. الجوانب اإلعالمية     

صفات المشرف  
اإللمام بجميع جوانب العملية اإلرشادية        

 التمكن من المهارات اإلرشادية      : ثالثًا  

. معرفة النظريات اإلرشادية   

و اإلرشاد , معرفة أسس اإلرشاد التربوي المدرسي 
. النفسي إلى حد ما 

.التفريق بين التوجيه و اإلرشاد        

.  استراتيجيات دراسة الحالة    
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صفات المشرف  
.  فنيات المقابلة 

. الفروق الفردية   

.فنيات تعديل السلوك   

.مهارات حل المشكالت  

صفات المشرف  
.مهارات التحصيل الفعال   

. فنيات مواجهة قلق االختبار 

.فنيات التعامل مع الضغوط  

اإللمام بوسائل التكيف النفسي والتوافق االجتماعي     
.
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صفات المشرف  
.مهارات التعامل مع الظواهر االجتماعية   

.   الجماعي وأسس اإلرشاد الجمعي     

استحضار عدد من األمثلة الحية لمشكالت تم تقديم    
.دعم جيد ألصحابها  


