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الحياتية ؟؟ماذا نعني بالمهارات 

  هييي سييلوكيات اإلنسييا  تجييار مييا يتعييرض لييا ميين مواقيي  أ نييا
طلّيب ممارستا لحياتا اليوميية باعتبيار هيار المواقي  متييرات تت

.استجابات يعكسها نوع السلوك الصادر من الشخص

 مهييارات اجتماعييية وسييلوكيات شخصييية تتطلييب تكييوين هييي
لى عالقات إيجابية مع اآلخرين، وتفادي حدوث األزمات والقدرة ع

.التفكير اإلبتكاري

 ييا ويتفاعيل فاإلنسيا ، المهارات الحياتية هي كل عمل يقوم با
.مع أشيا  وأشخاص ومؤسسات 



 لتيي مجموعة المهارات المرتبطة بالبيئية االمهارات الحياتية هي
يعيييف فيهييا الفييرد ومييا يتصييل بهييا ميين معييارف وقيييم واتجاهييات 
يتعلمهيييا بصيييورة مقصيييودة ومنيمييية عييين طريييي  األنشيييطة 

التيي والتطبيقات العمليية وتهيدف إليى بنيا  شخصييتا بالصيورة
ة تمكنييا ميين تحمييل المسييئولية والتعامييل مييع مقت يييات الحيييا

.اليومية بنجاح

 هيا هي كل المهيارات التيي يتعلم.. المهارات الحياتية لاو اإلعاقة
.  استقالليتاي دعم الشخص ذو اإلعاقة ، تكو  سببا ف



لماذا التدريب على أهداف المهارات الحياتية؟*

يتم التدريب على المهارات الحياتية للشخص ذو اإلعاقة..

.تنمية الشعور بالاات والتقة بالنفسبهدف

إدارة الااتمهارات تنمية وبهدف



استراتيجيات العمل على تنمية المهارات الحياتية

تحليل المهمة
الهدف إلى مهارات أبسط / تجزئة المهارة 

يسُهل للطالب تعلمها  

النماجة
آدا  المهارة بالطريقة نفسها التي نرغب أ  
يقوم الطالب بها ،  م تكرار المهمة بواسطة 

الطالب

الوسائل المعينة



أهم المهارات الحياتية التي يحتاج إليها ذوي اإلعاقة

 (مهارات الرعاية الااتية )المهارة األولى

 (مهارات الوقت)المهارة التانية

 (مهارات التليفو )المهارة التالتة

 (مهارات النقود)المهارة الرابعة

 (مهارات التسوق)المهارة الخامسة

 (مهارات االنتقال والحركة)المهارة السادسة

 (مهارات الوعي االجتماعي وحسن التصرف )المهارة السابعة



ورشة عمل 



(مهارات الرعاية الااتية )المهارة األولى 

..أهميتها 

..وتنقسم إلى 

(مهارات الوقت)المهارة التانية 

..أهميتها 

..تعلم مهارات الوقت متطلبات 

..الوقتفنيات التدريب على مهارات 



(مهارات التليفو )المهارة التالتة 

..التليفو الهدف من التدريب على مهارات 

..متطلبات تعلم مهارات التليفو  

(مهارات النقود)الرابعة المهارة 

..أهميتها 

..النقودتعلم مهارات متطلبات 

..النقود فنيات التدريب على مهارات 



(مهارات التسوق)المهارة الخامسة 

..  التسوق من التدريب على مهارات الهدف 

(مهارات االنتقال والحركة)السادسة المهارة 

..الهدف من التدريب على مهارات االنتقال والحركة 

..حركة المهارات التي يتم التدريب عليها لتكو  هناك سهولة في ال



(مهارات الوعي االجتماعي وحسن التصرف )السابعة المهارة 

..من التدريب على مهارات الوعي االجتماعي وحسن التصرف الهدف 



أشكركم على حسن تفاعلكم 




