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 التنمية متعددة األبعادكما تم توضيحه في الدورة التدريبية حول                                                 

 ا  بدني ا  تمرينأن تكون التنمية هي أكثر من مجرد  من أجل، فإن الرياضة لمشاركينل

للمشاركين )الشباب(، فإن الهدف  ةالشامل نميةباإلضافة إلى التو. مهارات تدريبو

 نميةتسياق . تبحث هذه الدورة في وتنميتهاتعزيز المهارات الحياتية  يكمن في

كما هو وعن كثب في المهارات التي يمكن تدريسها وكيف. والمهارات الحياتية 

 أن هناك خمسة مبادئ رئيسية وأن عليك أن تأخذ بعين االعتبار، عليه دوما  الحال 

 إذا كاملة إال طاقاتها الكامنةال يمكنها تطوير  (S4D) "الرياضة من أجل التنمية"

 .تطبيقهامن ثم االعتبار و بعينتم أخذ جميع المبادئ 

 

 

 

التغلب على  فيالمهارات الحياتية ضرورية لمساعدة المشاركين )الشباب( 
عيش يحققون ألنفسهم  ذلك فإنهم ضمانبو وخارجهالتدريب  نطاقالتحديات داخل 

تدريس جميع المهارات الحياتية المدرجة في  ليس من الالزمحياة ناجحة ومرضية. 
كامل المهارات الحياتية  ، وهي باألحرى تشكلهذه الدورة في كل بلد أو مشروع

 .(S4D) م "الرياضة من أجل التنمية"التي يمكن تدريسها باستخدا
من  الفعالةاستهداف المشاركين الشباب والمشاركة  لسهولةوذلك المهارات الحياتية  عليمعتبر الرياضة أداة مفيدة لتت  

يتم يجعل نقلها فهذا دمج المهارات الحياتية في جلسة تدريب عادية،  المطلوب هو .خالل الرياضة
مما لو تم تدريسها باستخدام طرق التدريس التقليدية. وبهذه دهاء وطبيعية أكثر بصورة 

المهارات بشكل مباشر وسيكونون قادرين على  اختباركن لألطفال والشباب الطريقة، يم
، والكفاءات يةالذاتالكفاءات بسهولة أكبر. هناك ثالث مجموعات كفاءة رئيسية:  تشربها

. تتكون كل مجموعة من هذه المجموعات من عدد من المنهجيةالكفاءات االجتماعية و
. في ذلك باستخدام الرياضة كأداةنميتها تي يمكن تالمهارات الحياتية الفردية المحددة ال

لالطالع على مجموعات الكفاءات  .قائمة كاملة بهذه المهارات الحياتيةأدرجت أدناه 
‘ Sport forرجى الرجوع إلى موقع اإلنترنت األساسية لألطفال والشباب، ي  

’tDevelopment Resource Toolki  :تحتS4D  –Essentials 

CompetencesYouth Children and  –Competences  . ومع ذلك، فحتى
يمكن أن يبدو الشباب الرياضة من أجل التنمية وألطفال كفاءات ااإلطار األساسي المفصل 

المهارات تكون  هناك ضرورة مطلقة ألنلذلك ووغير محدد.  النطاق واسععلى األكثر 
 لسياق والموضوع المحدد لدورة تدريبعلى ا ا  دائمومفصلة الفردية لكل مجموعة مصممة 
الرياضة من أجل الصحة أو الرياضة من أجل المساواة  سبيل المثال وعلى( S4D"الرياضة من أجل التنمية" )

 .التوظيفاكتساب أهلية أو الرياضة لمنع العنف أو الرياضة من أجل  الجندرية
بطريقة تسمح  التدريبجلسات المهارات الحياتية في  تضمينهو  )S4D) "الرياضة من أجل التنمية" دف منهال

ة ونقلها إلى سياقات حياتهم اليومية. يمكن تعليم مجموعة واسعة من المهارات باستخدام الرياض تبنيهاللمشاركين الشباب ب
 :وتشمل هذه ما يليكأداة لتنميتها 

 

                         تنمية المهارات الحياتية
 

يمكن استخدام "الكفاءات" كمرادف ‘
 ! لـ "المهارات الحياتية"

https://www.sport-for-development.com/essentials?id=2#cat2
https://www.sport-for-development.com/essentials?id=2#cat2
https://www.sport-for-development.com/essentials?id=2#cat2


 

الكفاءة االنعكاسية

ة على التوفر فقط القدرة على تطبيقها الشعوريا ، ولكن أيضا  القدر
.التأمل فيها وشرحها لآلخرين

الكفاءة الالُمدَركة

ند بعد  تعلم قدرة واستيعابها بحيث أنه يمكن تطبيقها الشعوريا  ع
الحاجة

نعدام كفاءة مدركا

.عدم معرفة أن قدرة ما مفقودة

الكفاءة الُمدَركة 

.تم  تعلم القدرة ولكن ال تزال هناك حاجة إلى التركيز لتطبيقها

انعدام كفاءة مدرك به

معرفة أن قدرة ما غير متوفر عليها ووجود اإلرادة لتعلمها 

المهارات الحياتية باستخدام  نميةلكي يتمكن المشاركون )الشباب( من ت 
من المهم أن يكونوا على (، فS4D"الرياضة من أجل التنمية" ) أنشطة

الكفاءات  نميةهذه المهارات. يجب ت نميةدراية بالعملية التي تحدث عند ت
إلى أن الذاتية واالجتماعية والمنهجية المختلفة بشكل متكرر ومتسق 

المشاركون بمرور الوقت ويكونوا قادرين على االنتقال من عدم يتشربها 
دركةالكفاءة الال  .االنعكاسيةإلى الكفاءة  م 

 وفقا   ومفصلة أن تكون أطر الكفاءة مصممة ، يتعينتم ذكره آنفا  كما 

على مثال مفيد لما يمكن أن  االطالعلمواضيع وسياقات محددة. يمكن 

 اإلنترنتمجموعة الكفاءات الخاصة بالموضوع على موقع  يكون

 "Sport for Development Resource Toolkitتحت " :Topic 

 – Sport for Employability –Collection . –Competences 

.Competences Children and Youth 

في سياق  تم تضمين بعض األمثلة المختارة للمهارات الحياتية األساسية

المفصلة )على عكس المهارات  (S4D)"الرياضة من أجل التنمية" 

في جلسة تدريب  ،الحياتية الخاصة بالموضوع( التي يتم تدريسها

في الجدول أدناه. هذه األمثلة  من أجل التأهيل لوظيفة العملالرياضة 

عينة تمثيلية فقط وال تقدم بأي حال من األحوال نظرة عامة بمثابة هي 

الرابط  ي رجى الرجوع إلى ،على أطر الكفاءة الكاملة لالطالعكاملة. 

 .المذكور أعاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ألطفال التي يكتسبها االمهارات الحياتية 
"الرياضة من أجل التنمية"  والشباب في

(S4D ) 
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االحترام واللعب 
 النظيف والتسامح
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 ا
ءة
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 ا

 صنع القرار

ألطفال التي يكتسبها االحياتية  المهارات
الرياضة من أجل التأهيل لوظيفة  في والشباب

 العمل

 ...يتحلون بالتسامح ويراعون التنوع
التسامح مع يلتزمون بباالحترام و... يتحلون 

الذين ينتمون إلى بيئة  الفريق زمالءزمالء جدد أو 
 أو سياق مختلف

 ...على معرفة بمقدراتهم وكفاءاتهم

... متفائلون وعلى ثقة بمقدراتهم وكفاءاتهم التخاذ 
قرارات )شجاعة( )على سبيل المثال التقدم لوظيفة 

  عمل(
 

مسار العمل  يختارونحالة معينة و ... يقيّمون
 المناسب

على أرض الملعب، أو في  ا  معين ا  موقف ...يقيّمون
مسار العمل المناسب يختارونمكان العمل، و  
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