
أ سس التكوين ومبادئه: وحدة  

املهارات احلياتية: جمزوءة  

همارات املدرب الناحج: املوضوع  
سهام عبد الكبري: القائدة   





العلم أمانة ثمينة وثقيلة، فال مراء 

أن األمر يستحق العناء ليأتي 

.الهناء  

العلم رسالة تتوارثها األجيال،  

فلنكن خير رسل، وخير خلف لخير 

 سلف

 



 وعلى بمسؤولية تستخدم سلوكيات هي الحياتية المهارات      

  .الشخصية الشؤون إدارة في مالئم نحو

 عبر تكتسب التي البشرية المهارات من مجموعة وهي      

 المشكالت مع للتعامل تستخدم التي المباشرة التجربة أو التعلم

   .اليومية اإلنسان حياة عادة تواجه التي واألسئلة

 المعايير على اعتمادا   المهارات تصنيف ويختلف      

 من لألفراد الشخصية والصفات المجتمع توقعات و االجتماعية،

 يتقنها التي والمهارات التعليم ومستوى والجنس العمر حيث

 .منهم لكل االستيعاب ومستوى غيره، عن الفرد

:متهيد  





في المتدرب مهارة قياس 

 وتعريفه   المصطلح بين الربط

اللغوية المهارة قياس 

   للمتدربين



هي القدرة على استخدام تلك المعلومات 

  وتطبيقها في المجال

  ما،على عمل شي    

  الطبيعية،إمكانية الفرد     

قادر على التحدثمثل       

 وتنظيمها وتحويلها في سياق محدد إلى عناصر 

على دمج المعارف والمهارات المختلفة القدرة 

لحل المشاكل وإنجاز المشاريع واألنشطةتوظف   



مهارة= إتقان + سرعة + تمرن + قدرة + الرغبة   



 المدرب 

 بمهمة يقوم شخص هو:اصطالحا
 أو المهارة تعليم أو المعرفة نقل

 أي أو السلوك أو المواقف تغيير
 خالل من أكثر أو لفرد ذلك من نسيج

 بوجود تتسم برامج أو برنامج
 تحقيق بهدف لها مسبق تخطيط
   .معين غرض

 

 فاعل اسم :ُمَدرِّب :لغة
بَ  من  .درَّ

بَ  بُ  َدرَّ يَاِضي   الفَِريقَ  اْلُمَدرِّ   فِي الرِّ
 :اْلَمْلَعبِ 

نَه   بَهُ  .الل ِعبِ  َعلَى َمر   بِالف ن ونِ  َدرَّ

بَهُ  الَجِميلَةِ  بَهُ  َعلَْيهَا َدرَّ  .فِيهَا َدرَّ

 
صفة تدل على الفوز والظفر والسداد، : الناجح
   .الغايةوإدراك 



 التحضير

 التقديم

 التقويم

:ثالث مراحل أساس في عمل كل مدرب وهي  Bob Bowers بوب بورز حدد  











مهارات 

 المدرب الناجح

 وجدتها



 المهارات االتصالية

 منها، التمكن الناجح المدرب على يجب التي المهارات همأ من هي     

 يالحظ لكن .سلسة بطريقة التكوين عالم خاللها من نلج بوابة وتعد

 .والتواصل االتصال :هما اثنين مصطلحين نجد أحيانا أننا

 .فما الفرق بين االتصال والتواصل



 مفهوم االتصال

 يف فعال واحد طرف وجود عىل االتصال مفهوم يقترص   

 ويه اخملتلفة، والربامج التلفاز مشاهدة مثل االتصال، معلية

 .مشرتكة ليست معلية



 مفهوم التواصل

 طريق عن وذكل أ كرث، أ و خشصني بني واملعارف املعلومات تبادل هو التواصل   

ليه، واملرسل املرسل بني التفامه  أ و أ فاكرا، أ و بياانت تكون قد املعلومات هذه ا 

 .التواصلية العملية طريف بني عالقة هل أ خر يشء أ ي



 التواصل







مهارات 
 صنع القرار



 المهارات اإلدراكية

 بالتعلم المرتبطة العقلية األنشطة من بالعديد القيام على الفرد قدرة          

 التي األساسية المهارات بأنها أيضا تعريفها ويمكن المشكالت، وحل

 في أو العمل أو الدراسة في سواء اليومية باألعمال للقيام العقل يستخدمها

 والقاسم ،وغيرها والتذكر والتعلم والقراءة كالتفكير عام بشكل الحياة

 ولكن الوالدة منذ المهارات تلك امتالك هو األفراد جميع بين المشترك

 على للتغلب دائم تدريب إلى كغيرها المهارات تلك تحتاج كما مختلفة بنسب

  واالنتباه التعلم صعوبات مثل األفراد بعض تواجه قد التي الصعوبات

 مهارات أربع يوجد الحياتية للمهارات اليونيسف دليل وبحسب وغيرها

 مستويات وبعدة عام، 24 إلى 10 سن من األطفال فئات لكل مهمه دراكيةإ
 .المشكالت وحل القرار واتخاذ النقدي والتفكير اإلبداعي التفكير :وهي



 المهارات الحاسوبية



 المهارات اإلدارية





تساعدني سالطريقة التي  ماهي

مهاراتي؟في معرفة   

؟ناحجوهل أنا مدرب   



 إنها اإلجابة عن 

:األسئلة اآلتية  









 التعليمات





ما هي المهارات 

التي اكتشفتها 

من خالل هذا 

 االستقصاء؟



كيف يمكنني التمكن من 

 تلك المهارات؟



الثقة 

 بالنفس

مواكبة 

 المستجدات

البحث 

 المستمر

التعزيز 

 الذاتي

 اإلصرار الموسوعية

االقتداء 

 بالنماذج



 عالما، لنفسك ارسم   

 زاهية، بألوان ولونه

 الطاقات من وتخلص

 هدفك وعانق السلبية،

 .النهاية إلى





حكم عقلك، وادرس خطواتك 

قبل اإلقبال على أي رد  جيدا

فعل قد يهدم  أحالمك 

المستقبيلةوتطلعاتك   



كيف أترك انطباعا 

 إيجابيا لدى اآلخرين؟

 السؤال احلامس



  

 

ا، ينسى ال األول االنطباع فإن البداية لحظة  مراعاة يجب           أبد 

 بطريقة وال ومعقدة، مركبة بلغة تتكلم ال بنفسك تعريفك فعند

 أهم واذكر وبإسهاب، كثيرا    نفسك عن الحديث تجنب  متعالية،

  نفسك عن حديثك كان كلما باختصار، وسيرتك العلمية الشهادات

   .كثيرا   سيحترمك  الجميع فإن ومعبرا، موجزا

 اجعل عرضك هو مرآتك
 
 





 يقتضي ناجح، مدرب صفة إلى الوصول إن القول، يمكن    

 ويستوجب الذات، ونكران والمثابرة واالجتهاد الجد ضرورة

  وشخصيته ثقافته تطوير بغية والدائم المستمر العمل أساسا

 ألن  ،ووغيرها واإلدارية واإلدراكية التواصلية ومهاراته

 بكل بتأديتها ملزم نبيلة رسالة عاتقه على يحمل الناحج المدرب

  .وانضباط وأمانة مسؤولية

 قدوة أنك غدا والمدرب اليوم المتدرب أيها تنسى ال     

 .اختيارك قدر على فكن ،به يحتدى ومثال لألجيال،

:خالصة  



 شكر هللا لكم إصغاءكم وتفاعلكم


