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 املعايير السعودية للياقة البدنية

 (TEGمجموعة الخبراء الفنيين )

  املهارات واملعارف ملهنة 
 

 املدرب الشخص ي

املستوى الرابع )املستوى السعودي الرابع باالستناد على 

 )( ليوروب أكتيفEQFمن اإلطار األوروبي للمؤهالت )

كجزء من إطار نتائج التعلم ملدرب اللياقة البدنية 

 السعودي
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 املدرب الشخص ي

 

بة املهنية، املطلو يدعم هذا املستند إطار الكفاءة السعودي ويشتمل على املهارات واملعارف األساسية املكتوبة كنتائج تعلم بناء على األهداف 

للعمل كمدرب شخص ي في القطاع السعودي للصحة واللياقة البدنية باالستناد على معايير يوروب أكتيف للمستوى الرابع من اإلطار األوروبي 

( متطلبا EQF-3 املستوى الثالث لإلطار األوروبي للمؤهالتدي الثالث ملدرب اللياقة البدنية )( حيث يعد املستوى السعو EQF-4للمؤهالت )

 أساسيا. 

 

لى إالتي تهدف  2030( ورؤية ASOCتهدف هذه املعايير والتعلم املرتبط بها إلى تحقيق األهداف والنتائج وفقا للتصنيف العربي املعياري للمهن )

 خلق فرص وظيفية متنوعة للمواطنين السعوديين.
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 املالحظات:

 .تم دمج املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة في وحدات أخرى 

  املستوى الرابع من( يفترض أن يكون املدرب الشخص ي السعوديEQF قد اكتسب جميع )

املعارف الالزمة للعمل كمدرب لياقة بدنية حسب ما تم تعريفه في معايير مدرب اللياقة البدنية 

(، كما يجب أن يحمل املدرب الشخص ي إثباتات تؤكد EQFالسعودي )املستوى الثالث من 

 (. CPRمعرفته بإجراءات اإلنعاش القلبي الرئوي )
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 التمهيدية القسم األول: املعلومات 

 

ازدادت أهمية الصححححححة والريا حححححة في املدتمع السحححححعودي، وكما هو األحال في الدول األخرى، تعد الريا حححححة عنصحححححرا مهما في العوامل االقتصحححححادية 

واقتصحححاد " "منتجوهي: "مجتمع نابض باألحياة بشحححعب  2030واالجتماعية والصححححية، وتهدف املعايير املهنية للياقة البدنية إلى دعم محاور رؤية 

 مزدهر ذو فرص مثمرة". 

  

 الحياة الصحية

يعد نمط األحياة الصحي واملتوازن عمادا أساسيا ألدودة األحياة العالية، ولكن غالبا ما كانت فرص املمارسة 

املنتظمة للريا ة محدودة، ولكن ذلك سيتغير، فنحن نسعى إلى تشديع املشاركة الواسعة واملنتظة في الريا ة 

ا ية، وذلك من خالل العمل بالشراكة مع القطاع األخاص لتأسيس منشآت وبرامج إ افية، واألنشطة الري

املشاركة في مجموعة واسعة من الريا ات واألنشطة الترفيهية،  وبالتالي سيمكن ذلك املواطنين واملقيمين من 

 فنحن نسعى إلى التفوق في الريا ة وأن نكون  من القادة في ريا ات محددة إقليميا وعامليا. 

 

 أهدافا واضحة لزيادة املشاركة في الريا ة: 2030وتضع رؤية 

  40% من السكان إلى 13رفع نسبة األفراد الذين يمارسون الريا ة ملرة واحدة على األقل في األسبوع من .% 

 

ويمثل هذا الهدف فرصة واضحة لقطاع الصحة واللياقة البدنية، ولكنه يفرض كذلك مسؤولية تطوير محترفي لياقة بدنية مؤهلين ألخدمة 

 اط البدني.  هذا التدفق األدديد من املشاركين في النش

 

 اقتصاد مزدهر وفرص مثمرة

تعد كفاءات أطفالنا ومهاراتهم من األصول واملوارد الهامة والغالية، ولالستفادة من إمكانياتهم، سنبني ثقافة 

تكافئ اإلصرار وتمنح الفرص للدميع وتساعد األدميع على اكتساب املهارات الالزمة لتحقيق أهدافهم الشخصية، 

االقتصاد على خلق فرص عمل متنوعة وسنضع نموذجا جديدا ألدذب املواهب واملؤهالت  ولذلك سندعم قدرة

 العاملية.

 

 ومن األدانب االقتصادي، ثالثة أهداف  من محور "االقتصاد املزدهر" لها صلة باملساهمة املمكنة لالقتصاد الرياض ي املتنامي:

  7% إلى 11.6خفض معدل البطالة من% 

 35% إلى 20راء املختصين في الناتج املحلي اإلجمالي من زيادة نسبة مساهمة األخب% 

  30% إلى 22زيادة نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة من% 

 

 كما يمكن للصحة واللياقة البدنية أن تكون حافزا للتغيير ملداالت العمل التالية التي تندرج  من املحور ذاته:

 

 التعلم للعمل

التعليم والتدريب ليكون شحححححححححبابانا وشحححححححححاباتنا مؤهيين لوظائف املسحححححححححتقبل، كما نريد أن سحححححححححنسحححححححححتمر في االسحححححححححتثمار في 

 يحصل األطفال السعوديون في كل مكان على تعليم ذو جودة عالية ومتعدد األوجه.

 

 دعم املشاريع الصغيرة واألسر املنجة
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صادي فهي تخلق الوظائف وتدعم االبتكار  وتزيد ( من أكثر العناصر أهمية للنمو االقتSMEsتعد املشاريع الصغيرة واملتوسطة )

( في اململكة مسحححححاهمات كبيرة في الناتج املحلي اإلجمالي حت  SMEsمن الصحححححادرات،  ولكن لم تقدم املشحححححاريع الصحححححغيرة واملتوسحححححطة )

عم املشححححححححححححاريع اآلن باملقارنة مع االقتصححححححححححححادات املتقدمة، ولذلك سححححححححححححنسححححححححححححعى إلى خلق فرص وظيفية مناسححححححححححححبة للمواطنين من خالل د

 الصغيرة واملتوسطة واألخصخصة واالستثمار في مجاالت جديدة.

 

 توفير فرص متساوية

وذلك لكي يسحاهموا بأفضحل قدراتهم، كما سحزركز  –الرجال والنسحاء وصحغار السحن وكبار السحن  –سحيوفر اقتصحادنا فرصحا للدميع 

وانا العاملة وذلك بتشحححححديع ثقافة األداء العالي، كما أن من على  حححححرورة التدريب املسحححححتمر وسحححححنسحححححعى إلى االسحححححتفادة من إمكانيات ق

 أصولنا املهمة شبابنا النابض باألحياة، ولذلك سنضمن تطوير مواهبهم وتوظيفها بشكل مناسب.
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 القسم الثاني: اإلطار السعودي للمعايير املهنية

 

 (EQF) فوائد املعايير املهنية السعودية واإلطار األوروبي للمؤهالت

 

 هالتتستند املعايير املهنية السعودية للياقة البدنية على معايير يوروب أكتيف التي تتبع نظام املستويات الذي حدده اإلطار األوروبي للمؤ 

(EQF.) 

 

( هو نظام مرجعي أوروبي مشترك يقوم بربط أنظمة وإطارات مؤهالت وطنية لدول مختلفة معا، وهو يعمل EQFفاإلطار األوروبي للمؤهالت )

 بين كجهاز ترجمة يجعل املؤهالت أكثر و وحا، وسيساعد ذلك املتعلمين والعاملين الراغبين في التنقل بين الدول أو تغيير وظائفهم أو التنقل

 املؤسسات التعليمية في بلدانهم. 

 

 ( نتائج التعلم؟EQFاذا يستخدم اإلطار األوروبي للمؤهالت )مل

( ثمانية مستويات مرجعية مبنية على نتائج التعلم )تم تعريفها من حيث املعرفة واملهارات EQFيستخدم اإلطار األوروبي للمؤهالت )

ة التعلم ونوع املؤسسة( إلى ما يعرفه الشخص األحامل ( التركيز من املدخالت )كمدة خبر EQFوالكفاءات(، وسينقل اإلطار األوروبي للمؤهالت )

 للمؤهل وما يمكنه القيام به، أي التركيز على نتائج التعلم:

 

 .دعم التوافق بين احتياجات سوق العمل )للمعرفة واملهارات والكفاءات( والتعليم والتدريب املقدم 

 نظامي.تسهيل عملية تدقيق والتحقق من صحة التعلم غير الرسمي وغير ال 

 .تسهيل نقل املؤهالت واالستفادة منها في دول وأنظمة تعليم وتدريب مختلفة 

 

ن كما يقر هذا اإلطار بأن أنظمة التعليم في أوروبا متنوعة جدا وأن مقارنتها بناء على املدخالت كمدة الدراسة ستكون غير مجدية وال يمك

 تنفيذها.
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 مالذي يعنيه املستوى الرابع في اإلطار األوروبي للمؤهالت؟

 

 الكفاءة 

 توصف من ناحية املسؤولية واالستقالل. EQFوفي سياق ال 

 املهارات

)تشمل استخدام : معرفية EQFوهي نوعين في سياق ال 

التفكير املنطقي واألحدس ي واإلبداعي( وعملية )وتشمل 

 البراعة اليدوية واستخدام الطرق واملواد واألدوات(.

 املعرفة 

 تكون إما نظرية أو حقائقية. EQFفي سياق ال 

 

مستوى اإلطار األوروبي 

 (EQFللمؤهالت )

 بط الذات  من إرشادات العمل أو الدراسة والتي  ممارسة

تكون غالبا متوقعة وقابلة للتغير، ومراقبة وتيرة عمل اآلخرين 

 وتولي مسؤولية تقييم العمل أو األنشطة الدراسية وتحسينها.

مجموعة من املهارات املعرفية والعملية الالزمة إليجاد 

 سة.األحلول ملشاكل محددة  من مجال العمل أو الدرا

املعرفة األحقائقيىة والنظرية في السياقات الواسعة  من مجال 

 العمل أو الدراسة.

نتائج التعلم املتعلقة 

 هي: باملستوى الرابع

 

 

 

 مالذي يعنيه املستوى الثالث في إطار مؤهالت قطاع اللياقة البدنية؟

 

 EQFمستوى  املهنة معايير يوروب أكتيف الفئة املستهدفة

 املستوى الرابع مدرب شخص ي املستوى الرابع ليوروب أكتيف عامة السكان
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 (EQFالقسم الثالث: املدرب الشخص ي السعودي باالستناد على يوروب أكتيف )املستوى الرابع من 

 

 املهارات واملعارف للمدرب الشخص ي كجزء من إطار نتائج التعلم للمدرب السعودي

 

 

   املدرب الشخص ي املسمى املنهي:

 

تدريب العمالء فرديا حسب احتياجات اللياقة البدنية لهم من خالل خطة تمارين/أنشطة بدنية متفق عليها باإل افة إلى الهدف املنهي: 

    املساعدة في تغيير السلوك.

 

 التوصيف املنهي

وتطبيقها لألفراد وتقييم برامج التمارين/األنشطة يشتمل دور املدرب الشخص ي على تصميم برامج التمارين الريا ية وتعليمها 

البدنية ملدموعة من العمالء األفراد من خالل جمع معلومات العميل وتحليلها لضمان أن البرامج الفردية فعالة، ويجب أن يشدع 

 فيزية املناسبة.املدرب الشخص ي األعضاء للمشاركة في برامج التمارين وااللتزام بها وذلك بتطبيق اإلستراتيجيات التح

 

 األدوار املهنية

 

 يجب أن يكون املدرب الشخص ي قادرا على:

 

 جمع معلومات األفراد .1

 القيام بفحوصات اللياقة البدنية ملعرفة مستوى اللياقة واملهارة .2

 تحليل معلومات األفراد .3

 واالتفاق عليها مع العميلتحديد األهداف قصيرة املدى ومتوسطة املدى وبعيدة املدى لضمان فعالية برامج التمرين  .4

 تقديم برامج تمارين تتناسب مع احتياجات العميل وقدراته بتطبيق مبادئ تصميم برامج التمارين .5

 االستخدام األمثل للبيئة التي يتمرن فيها العميل .6

 تقديم معلومات دقيقة عن مبادئ التغذية والتحكم بالوزن  .7

 ة في التمارين وااللتزام بهاتطوير استراتيجيات لتحفيز العمالء على املشارك .8

 تقديم خدمة عمالء جيدة وأن يكون املدرب مثال أعلى في كل األوقات وأن يعرف آخر تطورات القطاع .9

 تعزيز األنشطة الصحية وإستراتيجيات األحياة اليومية .10

 عند األحاجة اتخاذ القرارات املناسبة املتعلقة بأهداف العميل والبرامج وإحالة العميل للشخص املنهي املناسب .11

العمل  من مقاييس املستوى الرابع والتعرف على املعايير املهنية والقيود لهذا املستوى واالستعانة بأعضاء الطاقم املناسبين  .12

 لإلرشاد والدعم
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 يتجنبها املدرب الشخص ي أناألمور التي يجب 

 

شدع أو الصديق كاتم السر، ولكن يوجد مسؤوليات يجب أن يتجنبها غالبا ما يلعب املدرب الشخص ي عدة أدوار، فقد يلعب دور املدرب أو امل

 املدرب الشخص ي.

 

 ي تشخيص طبي.مشورة عالج طبيعي وعدم القيام بأ عدم إعطاء مشورة طبية أو •

 عدم تدليك أجساد العمالء أو تقديم أي خدمة فيها مالمسة غير الئقة. •

 اإلنخراط بعالقات العمالء الشخصية.عدم لعب دور املستشار النفس ي للعمالء وعدم  •

 عدم فرض األهداف التي تفضلها على العمالء الذين ال يسعون إلى هذه األهداف. •

 لشهادات اعتمادك وتأمين املسؤولية ومعايير ممارسة مهنة املدرب بأن تتداخل معا.عدم السماح  •
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 املدرب الشخص ي

 مجاالت املعرفة

 

 

 دور املدرب الشخص ي الوظيفيالتشريح  الفسيولوجيا التغذية

 

 

 

التدريب والتخطيط للتمرين  فتكيي

 وتصميم البرامج

اللياقة مستوى تقييم الصحة و 

 البدنية: جمع املعلومات وتحليلها

األدوانب النفسية واالجتماعية للصحة 

 واللياقة البدنية
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 القسم األول: دور املدرب الشخص ي

 

 القسمملحة عامة عن 

 

 

 .معرفة األدوار األساسية ملهنة املدرب الشخص ي 

  معرفة املبادئ التي تدعم التدريب الشخص ي وكيف يختلف التدريب الشخص ي عن األنواع األخرى من تدريبات األنشطة البدنية

 والتمارين الريا ية.

 

 

 عناوين القسم

 

افية ومدونة املمارسة واألخالقيات واملعايير  .1.1  واإلرشادات الوطنيةاالحتر

 

 يجب إثبات معرفة:

 

  املتطلبات األخالقية األساسية لدور املدرب الشخص ي واملذكورة في املعايير السعودية للياقة البدنية

أو يرجى زيارة   3املستوى  اختر)وملزيد من املعلومات  EREPSودستور املمارسة األخالقية واالحترافية ل 

www.ereps.eu) 

  التقديم  .1.2

 

 يجب إثبات معرفة:

 

 اإلجراءات األساسية لتقديم أنفسهم للعمالء 

 القوانين العامة للعناية بالعمالء 

  املبادئ األساسية للعناية بالعمالء 

 الطرق واملمارسات املساهمة في عناية فعالة بالعميل 

  الفعالة بالعمالء: االتصال ولغة األدسد واملفاو اتمهارات العناية 

 

 االتصال  .1.3

 

 يجب إثبات معرفة:

 املهارات الضرورية لالتصال الشخص ي لتكوين عالقة تساعد في تحفيز العمالء للمشاركة في التمارين وااللتزام بها 

 :تكوين العالقات 

o  أهمية التواصل مع األشخاص: لغة األدسد: الوقفة واالتصال البصري وتعابير الوجه ونبرة الصوت )السرعة

 واألحدة( 

http://www.ereps.eu/
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o التأثيرات األساسية: االبتسامة واملحاكاة 

o  استخدام التواصل األحس ي )البصري والسمعي واألحركي( لتحسين االتصال مع العميل 

o اآلراء  طرح األسئلة املفتوحة واإلجابات التي تعكس 

 :املقابلة التحفيزية 

o تطوير الشعور باألهمية والثقة واالستعداد 

o التعامل مع مقاومة التغير 

o طرح األسئلة املفتوحة واإلجابات التي تعكس اآلراء واالختصار 

o  أسلوب املوازنة في القرارات 

o إزالة املعوقات وحل املشكالت وتحسين فوائد ممارسة التمارين 

  التحفيزية:اإلستراتيجيات 

o  اإلستراتيجيات السلوكية األكثر أهمية وتأثيرا لتحسين التغيرات السلوكية الصحية والريا ية )التعزيز وو ع

 األهداف والدعم االجتماعي وحل املشكالت ومراقبة الذات(

o  ت االستراتيجيامعرفة مراحل التغير املختلفة لنموذج نظرية التغير لبروشاسكا ودي كليمينتي واملقدرة على استخدام

 األساسية للمراحل املختلفة 

o استخدام نظام التمثيل األحس ي )البصري والسمعي واألحركي( لتحسين جلسة التمرين للفرد 

o  التعريف واألمثلة العملية للتعزيز الداخلي واألخارجي 

o منع االنتكاسة: التخطيط وحل املشكالت وتحديد التفكير السلبي وتغييره 

o  يق والتواصل الفعال إلقناع العمالء باالشتراك في جلسات التدريب األخاصةاستخدام مهارات التسو 

o  أثناء جلسات التدريب للدسداحترام خصوصية العميل وطلب إذنه دائما قبل أي مالمسة 

 

 تعزيز الصحة  .1.4

 

 يجب إثبات معرفة:

  وأهمية هذه الفوائد في األحد من اإلصابة باألمراضالفوائد املتعلقة بالقلب واألوعية الدموية والعضالت واملرونة للنشاط البدني 

 النشاط البدني املناسب واملطلوب لفوائد الصحة واللياقة البدنية 

  معوقات املشاركة في التمارين واألحوافز 

 إرشادات التمارين للصحة واللياقة البدنية 

 سلسلة التمارين للمستويات املختلفة للنشاط البدني وتضم الفوائد ذات الصلة 

 الوكاالت املعنية بتعزيز النشاط البدني للصحة في بلدك 

 تعزيز نمط األحياة الصحية: التغذية وفرص النشاط البدني في األحياة اليومية والتوقف عن التدخين 

 

 

 التخطيط للتدريب الشخص ي وتقديمه  .1.5

 

 يجب إثبات معرفة:

 الشخص ي عن األنواع األخرى من تدريبات األنشطة البدنية  معرفة املبادئ التي تدعم التدريب الشخص ي وكيف يختلف التدريب

 والتمارين الريا ية
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 الفرق بين التخطيط ألنشطة مشرف عليها وأنشطة غير مشرف عليها وطريقة و عها في جدول زمني للدلسات 

 أنواع البيئة للتدريب الشخص ي واالستخدام األمثل لها 

 تدريب الشخص ي في بيئة غير مخصصة للنشاط البدنيالقضايا املتعلقة بالصحة والسالمة لتقديم ال 

 القيام باألنشطة الريا ية مع العميل حسب املوارد املتاحة 

 أهمية األحفاظ على تواصل متكرر مع العميل بما في ذلك بين األدلسات 

 الدور الفعال للمدرب الشخص ي فيما يتعلق بعملية التكييف لكل فرد خاصة في بداية برنامج التدريب 

 ة تقديم عالقة جرعة وردة فعل صحيحة حسب مستوى الفردأهمي 

 أهمية استراتيجيات االتصال املتكررة واملخططة لعملية تكييف التدريب 

 

 

 تعليم املدرب الشخص ي واملتطلبات األخرى   .1.6

 

 :ي فاألمد  ملسار منهي طويلهو األساس  فالتعليم ،تعلم يجعل العمالء سعيدين و ناجحيناملشخص ي الدرب امل التعليم والشهادات

 .AEDو  CPRشهادات شهادات التخصص و : الشخص ي للمدرب التدريب الشخص ي، ومن الشهادات األساسية 

 من أجل التوظيف إذا كانت مؤهالتك وتدريبك وجود خبرة سابقة للعمل كمدرب شخص ي النوادي   معظم ال تشترط: الخبرة

 .في تدريب نفسك األخبرة أو السوابقا من أن يكون لديك بعض قد يتوقعون  ولكن ،املعايير املهنية املعترف بها انيلبي

 ( صعباللتحفيز )حت  عندما يكون األمر  مثاال متحمسا، يجب أن تظهر شغفك، وأن تكون أو  هادئا بطبعك: سواء كنت الحماس

فالفرح  وهدف لكل يوم،متجدد ر بشعو تستيقظ  لكيبنفسك  عميلك إلى تحقيقه، فاعتنألنك تمثل نمط األحياة الذي يتطلع 

 يتركون أثرا كبيرا. االبتسامة الصادقةواألحماس و 

 :مدربا شخصيا، ولكن عليك أن تظهر بمظهر يدل علىلتكون  رياض ي محترف أو ليس من الضروري أن تكون عارض أزياء املظهر 

 فهذا ش يء يالحظه معظم الناس. أنك تهتم بنفسك،

 :نمو املدرب الشخص ي يعني التعليم املستمر، ويعتبر التعليم املستمر متطلبا للحصول على الشهادة األساسية وهو أيضا النمو 

ن مواصلة ، فإفرصة للنمو، فاستغل الفرص من حولك وتعلم األحكمة من محترفي اللياقة البدنية الناجحين الذين تقابلهم

 ا.ستجعلك تشعر باإللهام واألحيوية دائمتعليمك 

 

  



 
 

 

13 of 24 
Saudi Fitness Standards TEG  
 

 القسم الثاني: التشريح الوظيفي

 

 علم الحركة الوظيفية/ امليكانيكا الحيوية  .2.1

 

 :يجب إثبات معرفة

 

  والعر ية والسهمية األدبهية املستوياتمحاور األدسم التشريحية الثالث بما في ذلك 

  الوظيفية مع األمثلة على كل نوعتصنيفات املفاصل في جسم اإلنسان )ليفية وغضروفية وإألخ( والتركيز على أهميتها 

  أهمية  مان حركة جميع املفاصل صحيحة أثناء التمارين الريا ية ملنع ساللة األربطة ومخاطر اإلصابات املحتملة )مفاصل

 الكتفين أو امليكانيكا األحيوية غير املناسبة التي يمكن أن تسبب إصابات(

 االستقرار واألحركة لكل نوع من املفاصل 

 لطويلة والقصيرة واملستوية وغير املنتظمة والسمسمية وربط شكلها بوظيفتهاا –ظام تصنيف الع 

 دور بنايات العظم وهادمات العظم واملساهمة الهرمونية في كثافة العظم 

 كثافة العظم وعالقته بتمارين املقاومة 

 اآلثار طويلة األجل وقصيرة األجل للتمارين على العظام وتشمل هشاشة العظام 

  املفاصل واألحركات املشتركة املمكنة وتشمل مصطلحات األحركة التالية مع أمثلة: االنثناء والتمدد وفرط التمدد والتناوب

 التصاعدي والهبوط واالنحناء األدانبي واالنثناء األفقي والتمدد والتناوب الداخلي واألخارجي...

 العظام الرئيسية وآثارها على الوظائف واألحركات األحيوية 

 دور املنحنيات.و مود الفقري: الهيكل والوظيفة الع 

  أهمية األحفاظ على الدرجة الصحيحة من انحناء العمود الفقري في الفقرات العنقية والقطنية والصدرية فيما يتعلق بكفاءة

 العضليحمل الوزن وامليكانيكا األحيوية ونقل اإلجهاد الناجم عن التأثير عبر حزام األحوض والسلسلة األحركية والتآزر 

  وتصميم األنشطة املناسبة اآلمنة للمارسة وأهمية معرفتهاالدرجات غير الطبيعية من انحناء العمود الفقري 

  ارتفاع مخاطر نزوح مفاصل الكتف وزيادة دور الوشاح الكتفي في استقرار عضالت التآزر املحيطة واألربطة 

 حركة غير الوظيفية املفرطة أثناء التمارينازدياد احتمالية االلتواء واأل رار الرباطية من خالل األ 

  األخصائص الهيكلية والفسيولوجية الرئيسية ووظائف األنسدة الضامة العظمية وتشمل السمحاق واألربطة )كثيفة ومنتظمة

 ةفاللفاومليئة بالكوالجين / األلياف املرنة العادية( والكبسولة املشتركة )كثيفة وغير منتظمة ومرنة ومليئة بالكوالجين( و 

  هيكل األربطة وقوة الشد املتعلقة باتجاه األلياف ومدى حساسيتها للتمزق 

 املعرفة بامليكانيكا األحيوية البسيطة للرافعات 

 آثار امليكانيكيا األحيوية على مراكز األدذب والثقل املختلفة واملتعلقة بالوقوف 

 ياها وعيوبهاالسالسل األحركية املفتوحة واملغلقة و رب أمثلة عليها وذكر مزا 

2.2. Muscles 

 

 :يجب إثبات معرفة

 )األنواع الثالثة من العضالت في جسم اإلنسان )الهيكلية وامللساء والقلبية 

 التشريح الكلي وهيكل العضالت والهيكل العظمي والنسيج الضام لها 

 النسيج الضام للعضالت مدموجا في األوتار التي تتكون من خيوط كوالجين منتظمة 
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  العضالت وتوزيع األلياف بما في ذلك القوى االتجاهية وخط السحبشكل 

 دور املستقبالت األحسية لألوتار 

 )التفاعل بين خيوط العضالت )أكتين وميوسين 

 دور وحدة املحرك )أي العصب واأللياف العضلية( في توفير "إمكانات العمل" ألخلق السيطرة على العضالت الدقيقة أو األخشنة 

 نشل بطيء( ونوع  1ائص الهيكلية للنوع امليزات واألخص(2A  واأللياف من النوع )2)نشل سريع / وسيطةB افة واآلثار املترتبة لكث

 التمرين على تسلسل التوظيف ألنواع الوحدات األحركية املختلفة

  هضة واملثبتات()املركزية والالمركزية واأليزومترية واملحرك الرئيس ي واملنااألنواع املختلفة من انقبا ات العضالت 

  أثر كل نوع من انقبا ات العضالت على تكييفات التدريب وطريقة تأثر العضالت بأنواع التدريبات املختلفة )كمو ع األدسم

 بالنسبة للداذبية والتمارين املائية وتمارين الشراكة(

  يزومتريةالعالقة املمكنة بين تأخر ألم العضالت وانقبا ات العضالت املركزية والالمركزية واأل 

 العضالت الرئيسية في األدسم التي تحدد نقاط انطالقها من حيث العظام التي تنشأ منها واملفاصل التي تمر بها والعظام التي 

 تدخلها )نقطة النهاية(

 األحركات املشتركة نتيجة لعمل العضالت 

 واملثبتات مجموعة األحركات واألنشطة واملنبهات والعضالت املقاومة وعضالت التآزر الرئيسية 

  الدور الوظيفي لعضالت البطن في التآزر مع عضالت أخرى على األدذع والقفص الصدري واألحوض والعمود الفقري 

 أدوار العضالت كعضالت األلوية والعريضة واللفافة 

 أهمية االستخدام الصحيح لعضلة الردف والعضالت القطنية في تمارين الثبات 

  في التدريب األساس يدور عضالت الردفين والقاع األحوض ي 

 اآلثار قصيرة وطويلة األجل ملمارسة الريا ة على العضالت 
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 القسم الثالث: الفسيولوجيا 

 

 أجهزة الطاقة  .3.1

 

 :يجب إثبات معرفة

  جهاز فوسفات  –أجهزة الطاقة الثالثة املستخدمة في إنتاج جهاز أدينوسين ثالثي الفوسفات لتحريك العضالت

 الالهوائي الالكتيك واألدهاز الالهوائي الالكتيك واألدهاز الهوائيالكرياتين 

  اللياقة البدنية ومستوى التغذية على هذه األنواع الثالثة ى تأثير نوع التمرين واألحدة واملدة ومستو 

 طريقة استخدام هذه األجهزة الثالث حسب أهداف العميل 

 ةهاز طاقة مختلفطريقة استخدام املتغيرات األحادة خالل التمرين ألخلق ج 

 مصطلح العتبات الهوائية والالهوائية 

 آثار التمارين املتقطعة وتمارين EPOC على عمليات األيض 

  القدرة على حرق الدهون عبر أنواع األحدة )وليست األحدة املنخفضة فقط( مثل إذا كانت العتبة الهوائية عالية

 دة التمريناتسيصبح بإمكانك استخدام دهون بفعالية أكثر عند ارتفاع ح

 العالقة بين METs والسعرات األحرارية وتوقع السعرات املستخدمة حسب وزن األدسم ومستوى تمارين MET  ومدتها

 لها MET مع أمثلة على األنشطة املختلفة وقيمة

 طرق متابعة حدة التمرين مثل RPE 6  واختبار التحدث ومراقبة معدل نبضات القلب والعمر  10إلى  0أو  20إلى

 وائد كل طريقة وقيودهاوف

 .استخدام املواد الغذائية املزودة بالطاقة وكمياتها في املستويات املختلفة ألحدة التمارين 

      

 الجهاز القلبي التنفس ي  .3.2

 

 :يجب إثبات معرفة

 

 تشريح القلب ويشمل أسماء صمامات القلب ومواقعها ومكونات العضالت وتدفق الدم من خالل القلب 

  دورة القلب وحدم السكتة الدماغية )كمية الدم التي تم ضخها في كل نبضة ( واالنتاج القلبي )كمية ضخ الدم في الدقيقة

 النبضات في الدقيقة الواحدة( xالواحدة = حدم السكتة الدماغية 

 هيكل الشرايين واألوردة والشعيرات الدموية ووظائفها وخصائصها 

 هاز القلبي الوعائيتأثير النشاط البدني على األد 

 فهم تأثير الدواء على جهاز القلب واألوعية الدموية وتأثيرها على التدريب 

 األدهاز التنفس ي: الوصف والوظيفة 

 العالقة بين جهاز القلب واألوعية الدموية واألدهاز التنفس ي وكيف يؤثر النشاط البدني املنتظم عليهم 

 ألخلوي والظهرمرور الهواء املستنشق من األدو إلى املستوى ا 

  خيارات نمط األحياة الصحية وتأثيرها اإليجابي على أنسدة القلب واألدهاز التنفس ي وعلى سبيل املثال آثار التدخين أو استهالك

 الكحول 
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  ل  ربات زيادة في معد-اآلثار قصيرة وطويلة األجل ملمارسة الريا ة على األدهاز التنفس ي للقلب لتشمل على املدى القصير

دة في في مجرى الدم، واآلثار على املدى الطويل بما في ذلك زيا CO2يادة في معدل التنفس، واآلثار املترتبة على تجمع القلب، وز 

حدم السكتة الدماغية، وانخفاض معدل  ربات القلب عند الراحة، وانخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلب، واألحد من 

 التقليل من الدهون في األدسم وزيادة الوظائف اليومية وإألخارتفاع  غط الدم، وتحسين الكولسترول في الدم، و 

  مثل التدخين وارتفاع  غط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في  التعامل معهامرض القلب التاجي وعوامل األخطر التي يمكن

 الدم، واألخمول البدني، وداء السكري، وتاريخ األسرة، والعمر، واإلجهاد، والسمنة

 

 العصبي والغدد الصماءالجهاز   .3.3

 

 :يجب إثبات معرفة

 

 :املسؤوليات الرئيسية للدهاز العصبي وتشمل 

 ارج األدسمرصد األحداث داخل وخ-اإلدخال األحس ي     

 تحليل البيانات-التفسير     

 ةاالستجابة للبيانات الوارد-إخراج املحرك     

  الدماغ واألحبل الشوكي، واألدهاز العصبي الطرفي ويتكون من جميع ملركزي ويشمل األدهاز العصبي ا-أجزاء األدهاز العصبي

 األعصاب املمتدة من األحبل الشوكي ويشمل ذلك:

 ،دور األدهاز العصبي املركزي في تلقي املدخالت من أعضاء االحساس واملستقبالت حول حالة كل من البيئة األخارجية والداخلية 

 (خاليا العصبية األحركية للدهاز العصبي الطرفي إلى املستجيبات )العضالت والغددوجمع هذه املعلومات وإرسال الرسائل عبر األ

 .األدهاز العصبي الطرفي وانقساماته إلى الفروع األدسدية والالإرادي 

 الفرع األدسدي وينتهي في االلتقاء العصبي العضلي ويسيطر على األحركة اإلرادية 

 ن لة القلب والعضالت امللساء والغدد الصماء التي تفرز الهرمونات وغيرها مدور األدهاز العصبي الالإرادي في السيطرة على عض

 األجهزة وبالتالي تنظيم نشاطهم

  الفرعين املتعار ين )بما في ذلك الناقالت العصبية واملستقبالت( وأدوارهم، فعلى سبيل املثال: تسرع األعصاب الودية

لطاقة ألدعلنا جاهزين للعمل بينما تبطئ األعصاب الالودية األعمال وهي االستجابات )مثل معدل  ربات القلب( وتعبئ مخازن ا

 أكثر نشاطا خالل فترات الهدوء واالسترخاء

  النشاط املنتظم للدهاز العصبي والذي يعزز االتصاالت العصبية العضلية ويحسن كل من ميزات اللياقة البدنية األحركية مثل

 والتنسيق وإألخ أوقات رد الفعل والتوازن والوعي املكاني

 وصف االستجابة الهرمونية ملمارسة التمارين ودورها في الهدم والبناء 

 الربط بين نوع حدة التمرين وردود الفعل الهرمونية ألهداف محددة مثل برنامج فقدان الوزن وبناء العضالت وبرنامج العافية 

 دور الكورتيزول واآلثار األدانبية لفرط اإلنتاج 
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 التغذيةالقسم الرابع: 

 

 :يجب إثبات معرفة

 

 الدور الغذائي واملصادر الغذائية املشتركة لكل من العناصر الغذائية الرئيسية الستة )الكربوهيدرات والدهون والبروتينات 

 والفيتامينات واملعادن واملياه(

 التوازن بين األحماض الدهنية املشبعة وغير املشبعة واآلثار على الصحة 

  ( وآثارها على الصحة6و 3الكمية املناسبة من األحماض الدهنية األساسية )أوميغا أهمية تناول 

 دور الفيتامينات واملعادن في عملية التمثيل الغذائي األخاليا 

 دور الكوليسترول الكلي واملستويات املرغوب فيها، وال HDLs وال LDLs في األدسم بما في ذلك نسبة الكوليسترول / HDLالكلي. 

 ى األطعمة في كل مجموعة غذائية أساسية من املدموعات األربعأمثلة عل 

 أمثلة على أطعمة تحتوي على الفيتامينات واملعادن 

 مكونات معدل األيض القاعدي ملوازنة الطاقة والتأثير األحراري لألطعمة ومستوى النشاط البدني 

  السعرات األحرارية احتياجاتطرق تقدير 

 لتغذيةطريقة تطوير نمط صحي ومتوازن ل 

 أنماط التغذية الصحية 

 تأثير تناول األغذية على الصحة وتأثير قلة تناول املغذيات الدقيقة )الفيتامينات واملعادن( على الصحة 

  التبغ وشرب الكحول والكافيين )اإلرشادات األحكومية األحالية(النصائح املتعلقة ب وتشملنصائح نمط األحياة 

  الغذائية )كأمراض الشرايين التاجية والسكر والبدانة وهشاشة العظام( )نصيحة عامة(باملواد  املر يةتأثر بعض األحاالت 

 احتياجات الطاقة ألخطط اللياقة البدنية واألنشطة والريا ات املختلفة 

 دور الكربوهيدرات والدهون والبروتينات كوقود ملمارسة التمارين الهوائية والالهوائية 

 التغذية لفقدان الوزن أو اكتسابه واتزان الطاقة وأهداف فقدان الوزن املناسبة النصائح اآلمنة والفعالة عن أنماط 

 تنظيمات اإلحالة/املشورة املناسبة 

 تحليل مو ات فقدان الوزن األحالية واألحميات الشائعة 
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 القسم الخامس: الجوانب النفسية واالجتماعية للصحة واللياقة البدنية

 

 :يجب إثبات معرفة

 

 

  املختلفة لو ع األهداف )األحوافز الداخلية واألخارجية(األحوافز 

 وو ع  األدوانب النفسية للصحة واللياقة البدنية والتي تؤثر على التغير السلوكي للصحة واللياقة البدنية )تغير السلوك والتعزيز

 األهداف والدعم االجتماعي و غط األنداد(

  ة األهداف والتحفيز وحل املشكالت واستراتيجيات التعزيز والرقابة الذاتيتطبيق التدخالت السلوكية والفكرية األساسية كو ع

 وإألخ

  إألخ(و األحوافز والعوائق املؤثرة على املشاركة في التمارين الريا ية )كنموذج منع االنتكاس والتحرر الذاتي والتحرر االجتماعي 

  الفرد في كل مرحلة واالستراتيجيات املناسبة لكل مرحلة نماذج التغير املناسبة كنماذج بروتاشسكا ودي كليمينتي ومميزات

 )االتزان القراري والكفاءة الذاتية واختبار اللياقة البدنية وإدارة التعزيز وإألخ(

 مجموعة األهداف السلوكية املناسبة والطرق املقترحة لتقييم تحقيق األهداف لكل مرحلة من مراحل التغير 

 (3ات وآثار ذلك على الصحة واستراتيجيات التعامل مع الضغوطات واإلجهاد )انظر املستوى عالمات وأعراض اإلجهاد والضغوط 
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 القسم السادس: تقييم الصحة ومستوى اللياقة البدنية: جمع املعلومات وتحليلها

  

 مكونات اللياقة البدنية6.1 

 

 :يجب إثبات معرفة

 

  ير شكل والواسطية( مع التركيز على آثار كل نوع على قدرة التمرين والقدرة على تغياألنماط األدسدية الثالث )الباطنية والظاهرية

 األدسم

 الفروقات الهرمونية والتشريحية للذكور واإلناث وتأثيرها على السالمة والنشاط البدني املناسب والفعال 

 :عناصر الصحة واملهارة للياقة البدنية الكلية وتعاريفها وتضم 

 املرتبطة بالصحة 

 لقوة العضلية ا 

 التحمل العضلي 

 )التحمل القلبي التنفس ي )القلب والرئتان 

 املرونة 

 تكوين األدسم 

 املتعلقة باملهارة 

 )التوازن )ثابت ومتحرك 

 االتساق 

 وقت ردة الفعل 

 القوة 

 الرشاقة 

 جمع املعلومات وتحليلها  6.2

 

 :يجب إثبات معرفة

 

 

  ها أهداف محددة وقابلة للقياس والتحقيق وواقعية ولها زمن محدد لتحديد خطة لاملعلومات املناسبة املتعلقة بالقدرة على و ع

 وتقديم برنامج آمن وفعال يسمح بالتقييم الشامل ألخيارات التخطيط

 :إجراءات الفحص الصحيحة 

o  كلها األدسدية: املستوى األحالي والسابق للنشاط واالهتمامات وتقييم املستويات األحالية ملكونات اللياقة البدنية– 

 اق(القوة العضلية والتحمل العضلي واللياقة البدنية القلبية الرئوية واملرونة واملهارات األحركية )االتزان واالتس

o  النفسية: حافز املشاركة ومعوقات املشاركة املتصورة ومرحلة االستعداد للمشاركة واألهداف املستقبلية

 والطموحات

o  األحالية خصوصا تلك املتعلقة بعوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب  يةاملر واألحالة  املرض يالطبية: التاريخ

 وتعريف األحاالت الطبية التي تتطلب األحصول على تصريح طبي واإلصابات األحالية والسابقة واإلعاقات
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o نمط األحياة: أنماط العمل والتغذية والظروف الشخصية واألنشطة البدنية املحببة وغير املحببة 

 رف على: عوامل خطر اإلصابة بأمراض الشريان التاجي للقلب والعوامل التي تحد من القدرة على املشاركة أوعملية الفحص للتع 

 تحقيق األهداف وتلك التي تحتاج إلى اإلحالة إلى طبيب مناسب أو برامج التمارين التي تقام تحت إشراف طبي

 مثل: األشخاص قليلو األحركة والذين يتعافون من إصابات  جعل البرامج األساسية مناسبة للمشتركين ذوي االحتياجات األخاصة

 واملؤدي املنهك من التمارين واملؤدي لريا ة محددة والبدناء

 :االستخدام املناسب ل 

o ( االستبيانات الطبية: استبيانات االستعداد البدني للريا ةPAR-Qوالتصريح الطبي واملوافقة املسبق ) ة

 واستبيانات نمط األحياة وإألخواالستبيانات النفسية 

o  العالج الطبيعي ومعاألدو أمراض األعصاب والعضالت واالستشاريين وإألخ وأخصائياملهنيون اآلخرون: الطبيب العام 

o  عة و تقييمات اللياقة البدنية: اللياقة البدنية القلبية التنفسية والقوة العضلية والتحمل العضلي واملرونة وتحليل 

 م وموانع وقيود االختباراألدسد وتكوين األدس

o :يشمل التحليل و عة األدسد 

  ة األدسدياملحاذاة األمثل لو ع

 ة األدسد وانحرافاتهايعيوب و ع

 ة األدسديالعوامل املؤثرة على و ع

 ة األدسد وصحة العميليو ع

 ة األدسد املتحرك والثابتيتحليل و ع

 اختيار التقييمات املناسبة

 عوامل للتقييم

 قيود املدرب الشخص ي

 تقييمات صحة ولياقة بدنية مناسبة ومخصصة حسب احتياجات العميل 
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 القسم السابع: تكييف التدريب والتخطيط للتمارين وتصميم البرامج

 

 تكييف التدريب  .7.1

 

 :يجب إثبات معرفة

 

 مبادئ تكييف وتعديل البرامج 

  من األلياف( والكفاءة العصبية العضلية 1)النوع من األلياف( والتحمل العضلي  2الفرق بين القوة العضلية )النوع 

  القوة العضلية الناتجة عن استخدام املقاومة العالية والتكرارات املنخفضة ليزيد توظيف وحدة األحركة 

  تحسين التحمل العضلي عن طريق أثقال املقاومة املنخفضة والتكرارات العالية التي تؤدي إلى زيادة حمض الالكتيك وتحفيز

 اض العضالتانقب

  زيادة قدرة تحمل العضالت بين جلسات التمارين باألحصول على عدد مرتفع من امليتوكوندريا وإنزيمات األكسدة والشعيرات

 الدموية وبالتالي زيادة األكسدة في العضالت

 يتراوح التكرار للقوة والتحمل وتضخم العضالت 

  التمرين الهوائية ومنطقة اللياقة البدنية( لتطوير القدرة الهوائية مدى نماذج مناطق تمرين معدل  ربات القلب )كمنطقة

 والالهوائية

  الزائد األحملو  التحديد للتمارين والتقدممبادئ التدريب والتي تشمل (overload )يف والفردية ووقت التعافيالتدريجي والتكي 

  األدسد واألحد من مخاطر إصابات املفاصل واألنسدة اآلثار الصحية لألنشطة البدنية وتشمل تمارين املقاومة )كتحسين و عة

الرخوة وزيادة كثافة العظم وتحسين الكفاءة العضلية العصبية( والتمارين القلبية التنفسية )مثل تقليل مخاطر اإلصابة 

 بأمراض القلب التاجية وتحسين تكوين األدسم( ومجموعة من تمارين األحركة

 ر عناصر اللياقة البدنيةمبادئ برامج التدريب الدورية في تطوي 

 استخدام األهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة املدى 

 استخدام املقدار  د األحدة خالل املراحل الدورية 

 الطرق املختلفة لتمارين مدى األحركة )املرونة( ومميزات وعيوب األساليب العصبية العضلية في تسهيل مدى األحركة 

  في هذه اآلليات )بما في ذلك عقد االسترخاء واالنقبا ات...(دور خاليا مغزل العضالت وأجهزة وتر غولجي 

  الACSM لفرق بين األحالية أو غيرها من املبادئ التوجيهية الدولية املعترف بها لتطوير مكونات  اللياقة البدنية مع التركيز على ا

 النشاط املمارس للصحة والتمارين املستندة على األدلة 

 ة بين التمارين وأعراض فرط التمرين وعالمتهأهمية مراحل الراحة الكافي 

  والوقت والنوع ملكونات اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة واملهارات  والشدةمبادئ التكرار 

 

 التخطيط للتمارين وتصميم البرامج  .7.2

 

 :يجب إثبات معرفة

 مبادئ فرط األحمل (overload) ببرامج التمارين ورغبات األفراد وحاجاتهم  فات العامة وارتباطهايوالتحديد والتقدم والتكي

 وأهدافهم املنوعة

  شدة التمرينعالمات فرط بذل األدهد وأعرا ه والتي تؤشر على تغير في 
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  القدرة على التعرف على أساليب التمرين الصحيحة كالتمو ع املناسب واألو اع الصحيحة ألجهزة تمارين القلب واألوعية

 العامةالدموية واعتبارات السالمة 

 القدرة على تعديل التمارين حسب احتياجات األفراد 

 :متغيرات التدريب 

o خيار التمرين 

o تسلسل التمرين 

o املقاومة والتكرار 

o عدد مجموعات للتدريب 

o الراحة بين مجموعات التدريب 

o سرعة األحركة 

o نوع انقباض العضلة 

o مدة األدلسة 

o الراحة بين األدلسات 

o مقدار التمارين 

o  التقسيميةالروتينات 

 استخدام هذه املتغيرات لتطوير القوة والتحمل والتضخم والسرعة 

 مميزات وعيوب التمرن بحدة مختلفة للمبتدئين وذوي األخبرة واملؤدين املمتازين 

 ( 1حساب التكرارات القصوىRM-10RM) 

 :أنظمة تمارين املقاومة شائعة االستخدام واملبنية على إثباتات 

o تمرين املدموعة الواحد 

o تمارين املقاومة الدائرية 

o مجموعات التمرين األساسية 

o  املدموعات عالية املستوى 

o املدموعات عالية املستوى بحيث يتم القيام بها مرتين لنفس العضلة 

o األنظمة الهرمية 

o التكرارات اإلجبارية 

 :أنظمة التمارين القلبية التنفسية شائعة االستخدام 

o املتقطعة 

o طريقة فارتلك 

o الهوائية 

o الالهوائية 

o تمارين تدفقات القلب الطرفية 

 مالئمة كل تمرين للعميل حسب مستوى لياقته البدنية وأهدافه 

 االستخدام اآلمن والفعال للمعدات 

 املبادئ االساسية للبرامج التدريجية 

 أسباب استخدام الدورات 
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 املبادئ األساسية للدورات: املتغيران األساسيان واملقدار واألحدة 

 يرة ومتوسطة وبعيدة املدىاألهداف قص 

 أساليب التدريس لتحسين األداء الفردي 

 الطرق املناسبة لتعديل البرامج حسب األحاجات والظروف املتغيرة للعمالء 

  التمارين: شدةطرق متابعة 

o معادلة األحد األعلى ملعدل  ربات القلب 

o ( معدل األدهد املبذول املتصور ومقاييسRPE ال )10-1و 20-6 

o املرادفات ا( أليضيةMETs) 

o السعرات األحرارية لكل ساعة 

o )التقييم البصري واللفظي )اختبار التحدث 

 فهم القصور الشخصية ومعرفة حاالت تحويل العميل إلى املنهي املناسب كأخصائي التمارين الريا ية أو الطبيب 
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 املجتمع السعودياللياقة البدنية و القسم الثامن: 

 

 اإلسالمية وأثرها على ممارسة التمارين والرياضةالثقافة والقيم . 8.1

 8.2 الصيام وتأثيره على تصميم برامج التمارين 

 


