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 مساعد مدرب اللياقة البدنية

 

ملطلوبة ا ج تعلم بناء على األهداف املهنيةاملكتوبة كنتائيدعم هذا املستند إطار الكفاءة السعودي ويشتمل على املهارات واملعارف األساسية 

للعمل كمساعد مدرب لياقة بدنية في القطاع السعودي للصحة واللياقة البدنية باالستناد على معايير يوروب أكتيف للمستوى الثاني من 

 (.EQF-2اإلطار األوروبي للمؤهالت )

 

 .2030( ورؤية ASOCقيق األهداف والنتائج وفقا للتصنيف العربي املعياري للمهن )تهدف هذه املعايير والتعلم املرتبط بها إلى تح

  

ية تعزيز مبادئ الحياة الصحو  الخاصة باملجال الذي يعملون فيه ساسيةاأل عرفة اإلملام باملباللياقة البدنية  مساعدي مدربيجميع  سيلزم

 .طة ومبادئ السالمة في بيئة اللياقة البدنيةيالنش
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 :املالحظات

  املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة في وحدات أخرى تم دمج. 

 يفترض أن يكون مسااعد مدرب اللياقة الساعودي (املساتوى الثاني من EQF)   قد اكتسا

جميع املعارف الالزمة للعمل كمسااااااااااااااعد ملدرب اللياقة البدنية حسااااااااااااا  ما تم تعريفه في 

، كما يج  أن (EQF مناملستوى الثاني ) معايير مساعد مدرب اللياقة البدنية السعودي

يحمل مسااااااااااااااعد مدرب اللياقة البدنية إعباتات تؤكد معرفته بشجراءات اإلنعا  القل   

 .(CPR) الرئوي 
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 القسم األول: املعلومات التمهيدية 

 

امل االقتصاااااادية ازدادت أهمية الصاااااحة والريا اااااة في املجتمع الساااااعودي، وكما هو الحال في الدول األخرى، تعد الريا اااااة عنصااااارا مهما في العو 

" "واقتصااااد منتجوهي: "مجتمع نابض بالحياة بشاااع   2030واالجتماعية والصاااحية، وتهدف املعايير املهنية للياقة البدنية إلى دعم محاور رؤية 

 مزدهر ذو فرص مثمرة". 

  

 الحياة الصحية

يعد نمط الحياة الصحي واملتوازن عمادا أساسيا لجودة الحياة العالية، ولكن غالبا ما كانت فرص املمارسة 

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

خاص لتأسيس منشآت وبرامج إ افية، واألنشطة الريا ية، وذلك من خالل العمل بالشراكة مع القطاع ال

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. 

 

 شاركة في الريا ة:أهدافا واضحة لزيادة امل 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 لخدمة 

 هذا التدفق الجديد من املشاركين في النشاط البدني.  

 

 اقتصاد مزدهر وفرص مثمرة

ية، ولالستفادة من إمكانياتهم، سنبن  عقافة تعد كفاءات أطفالنا ومهاراتهم من األصول واملوارد الهامة والغال

تكافئ اإلصرار وتمنح الفرص للجميع وتساعد الجميع على اكتساب املهارات الالزمة لتحقيق أهدافهم الشخصية، 

ولذلك سندعم قدرة االقتصاد على خلق فرص عمل متنوعة وسنضع نموذجا جديدا لجذب املواه  واملؤهالت 

 العاملية.

 

 قتصادي، عالعة أهداف  من محور "االقتصاد املزدهر" لها صلة باملساهمة املمكنة لالقتصاد الرياض   املتنامي:ومن الجان  اال

  7% إلى 11.6خفض معدل البطالة من% 

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

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

 

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

 التعلم للعمل

سااااااااانساااااااااتمر في االساااااااااتثمار في التعليم والتدري  ليكون اااااااااابابانا واااااااااااباتنا مؤهيين لو ائف املساااااااااتقبل، كما نريد أن 

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

 

 دعم املشاريع الصغيرة واألسر املنجة
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( من أكثر العناصااااااااااار أهمية للنمو االقتصاااااااااااادي ف   تخلق الو ائف SMEsتعد املشااااااااااااريع الصاااااااااااغيرة واملتوساااااااااااطة )

( في اململكة مساهمات SMEsوتدعم االبتكار  وتزيد من الصادرات،  ولكن لم تقدم املشاريع الصغيرة واملتوسطة )

كبيرة في الناااتج املحلي اإلجمااالي حتى اان باااملقااارنااة مع االقتصااااااااااااااااادات املتقاادمااة، ولااذلااك ساااااااااااااانسااااااااااااااعى إلى خلق فرص 

و يفية مناسااااااابة للمواطنين من خالل دعم املشااااااااريع الصاااااااغيرة واملتوساااااااطة والخصاااااااخصاااااااة واالساااااااتثمار في مجاالت 

 جديدة.

 

 توفير فرص متساوية

وذلك لكي يساهموا بأفضل قدراتهم، كما سنركز على  رورة  –الرجال والنساء وصغار السن وكبار السن  –رصا للجميع سيوفر اقتصادنا ف

ابنا التدري  املستمر وسنسعى إلى االستفادة من إمكانيات قوانا العاملة وذلك بتشجيع عقافة األداء العالي، كما أن من أصولنا املهمة اب

 من تطوير مواهبهم وتو يفها بشكل مناس .النابض بالحياة، ولذلك سنض
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 القسم الثاني: اإلطار السعودي للمعايير املهنية 

 

 (EQFفوائد املعايير املهنية السعودية واإلطار األوروبي للمؤهالت )

 حدده اإلطار األوروبي للمؤهالتتستند املعايير املهنية السعودية للياقة البدنية على معايير يوروب أكتيف الت  تتبع نظام املستويات الذي 

(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 و ائفهم أو التنقل

 املؤسسات التعليمية في بلدانهم. 

 

 ( نتائج التعلم؟EQFاذا يستخدم اإلطار األوروبي للمؤهالت )مل

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

ة التعلم ونوع املؤسسة( إلى ما يعرفه الشخص الحامل ( 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 والتدري  املقدم 

  النظامي.تسهيل عملية تدقيق والتحقق من صحة التعلم غير الرسم  وغير 

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

 

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

تنفيذها.
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 مامعنى املستوى الثاني من اإلطار األوروبي للمؤهالت؟

 الكفاءة

توصف من ناحية  EQFوفي سياق ال 

 املسؤولية واالستقالل.

 املهارات 

: معرفية )تشمل EQFوهي نوعين في سياق ال 

استخدام التفكير املنطقي والحدس   واإلبداعي( 

وعملية )وتشمل البراعة اليدوية واستخدام الطرق 

 واملواد واألدوات(.

 املعرفة

 تكون إما نظرية أو حقائقية. EQFفي سياق ال 

 

مستوى اإلطار 

األوروبي 

للمؤهالت 

(EQF) 

العمل والدراسة تحت اإلاراف مع وجود 

 بعض االستقاللية.

املهارات املعرفية والعملية  األساسية الالزمة  

الستخدام املعلومات املناسبة لتنفيذ املهام وحل 

املشاكل الروتينية باستخدام قوانين وأدوات 

 بسيطة.

نتائج التعلم  املعرفة األساسية في مجال العمل او الدراسة 

املتعلقة 

باملستوى 

 هي: الثاني

 

 

 ؟إطار مؤهالت قطاع اللياقة البدنية مامعنى املستوى الثاني 

  EQFمستوى   معايير يوروب أكتيف املهنة الجمهور املستهدف

 عامة السكان 

 + سنة14الفئة العمرية 

 يوروب أكتيف املستوى الثاني مساعد مدرب اللياقة البدنية

 عمل الجسم طريقةاملعرفة األساسية ل

 والنشيطصحي الحياة الاملعرفة األساسية  لنمط 

  بيئة آمنة ونظيفة وصحية توفير طريقةاملعرفة األساسية ل

 املستوى الثاني
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 (EQFالقسم الثالث: مساعد مدرب اللياقة البدنية السعودي باالستناد على يوروب أكتيف )املستوى الثاني من 

 

 إطار نتائج التعلم للمدرب السعودياملهارات واملعارف ملساعد مدرب اللياقة البدنية كجزء من 

 املسمى املنهي

  مساعد مدرب اللياقة البدنية 

 

 املنهي الهدف

 ،ودية ومفيدةتمارين توفير بيئة و ، الجدد والحاليين تعزيز الصحة واللياقة البدنية لألعضاءمساعد مدرب اللياقة البدنية هو  هدف

 بنشاط. ومساعدة العمال ااخرين واألعضاء

 

 نهيامل التوصيف

 فهو وتالقي استحسانهم،  الحضور املنتظم لألعضاء تشجع علىيعمل مساعد مدرب اللياقة البدنية على توفير بيئة نظيفة وآمنة وودودة 

 بنشاط إن أمكن.اللياقة البدنية  مدربي ، كما يساعدتشجيع جميع األعضاءلمعلومات و للمصدر 

 

 األدوار املهنية

 :اللياقة البدنية منيجب أن يتمكن مساعد 

 توفير بيئة لياقة آمنة ونظيفة وودية  (1

 ا عليه أن يكون مثاال إيجابيتعزيز ممارسة اللياقة البدنية كجزء من نمط حياة صحي و  (2

 دعم اللياقة واألهداف واألهداف املتعلقة بالصحة لألفراد  (3

 دمات ذات الصلة توفير معلومات حول دور النشاط البدني ، وأنماط ممارسة الريا ة والخ (4

ا وإبالغهم عند الضرورة بمتطلبات الصحة والسالمة وإجراءات الطوارئ في بيئة اللياقة األعضاء دائممراقبة العمالء /  (5

 البدنية 

  بانتظامالتفاعل اإليجابي وتحفيز العمالء / األعضاء للمشاركة في النشاط البدني  (6

 األعضاء )إدارة نمط الحياة(  تعزيز األنشطة الصحية للحياة اليومية للعمالء / (7

 وتعزيز أنشطة اللياقة البدنية في بيئتهم االجتماعية وعوائلهمإحالة العمالء: دعوة العمالء لجل  األصدقاء  (8

العمل  من مقاييس املستوى الثاني والتعرف على املعايير والقيود املهنية لهذا املستوى واالستعانة بأعضاء الطاقم  (9

 والدعماملناسبين للتوجيه 

 

 البدنية  املعرفة األساسية للياقة

 

 ملحة عامة عن القسم

  عمل الجسم طريقةمعرفة وفهم 

  ط وصحيياتباع أسلوب حياة نش طريقةمعرفة وفهم 

  بيئة آمنة ونظيفة وصحية توفير طريقةمعرفة وفهم 

 

 الجسم عمل . طريقة1

 

 الهيكل العظم  )أسماء وحركة العظام واملفاصل الهيكلية( جهازأساسيات  1.1 

 العضلي )اسم وموقع العضالت( الجهازأساسيات 1.2 
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 القل  واألوعية الدموية )مكونات الجهاز الدوري الرئوي ودوره في التمرين( جهازأساسيات  1.3 

 اسية وعالقتها بالتمرين(الطاقة والتغذية )مقدمة ملصادر الطاقة واملغذيات األس جهازأساسيات  1.4

 

  صحي ونشيطحياة  نمط اتباع . طريقة2

 

 طيمبادئ العيش الصحي النش 2.1

 الصحي والنشيطحياة المكونات نمط   2.2

 دمج النشاط البدني في الحياة اليومية 2.3 

 البدني مكونات جلسة النشاط 2.4

دعم  طريقةالقياسات األساسية واملعرفة وتشغيل املعدات األساسية ، و  (PALالشخص   )تسجيل النشاط البدني في سجل النشاط  2.5

 املتدربين بشكل صحيح

 )تحفيز وتشجيع في حدود معرفته( استخدام األسالي  التحفيزية لتشجيع نمط الحياة الصحي والنشيط 2.6 

 

 

 . طريقة توفير بيئة آمنة ونظيفة وودودة3

 

 البدنيمبادئ الصحة والسالمة في النشاط   3.1

 متطلبات الصحة والسالمة وإجراءات الطوارئ في بيئة اللياقة البدنية  3.2

 خدمة العمالء  3.3
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 مساعد مدرب اللياقة البدنية

 مجال املعرفة 

 

 
 

 معارف أساسية في اللياقة البدنية  – القسم األول 

 نظرة عامة عن القسم

 

 الجسمعمل معرفة وفهم ملبادئ  •

  معرفة مبادئ بيئة اللياقة البدنية اامنة والصحية •

 عناوين القسم

 

 الجسمكيف يعمل  .1

 الجهاز الهيكليأساسيات  1.1 

 العضلي الجهازأساسيات   1.2

 القل   التنفس  أساسيات الجهاز   1.3 

 الطاقة والتغذية جهازأساسيات   1.4 

 

 ط وصحييأسلوب حياة نش اتباع طريقة .2

 طيمبادئ العيش الصحي النش  2.1

 طيصحي نشالحياة المكونات نمط   2.2

 الحياة اليوميةدمج النشاط البدني في   2.3

 البدني مكونات جلسة النشاط  2.4

 .(PAL) تسجيل النشاط البدني في سجل النشاط الشخص    2.5

 استخدام األسالي  التحفيزية لتشجيع نمط الحياة الصحي والنشيط  2.6

 

 مساعد مدرب اللياقة البدنية

 

طريقة اتباع نمط صحي 

 ونشيط

 

 طريقة عمل الجسم

 

 

البدنيةمساعد مدرب اللياقة   

طريقة توفير بيئة آمنة 

 ونظيفة وودودة

 املستوى الثاني من املعرفة األساسية
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 بيئة آمنة ونظيفة وصديقة توفير  طريقة   .3

 مبادئ الصحة والسالمة في النشاط البدني  3.1

 متطلبات الصحة واللياقة للوقاية من الحوادث وإجراءات الطوارئ في بيئات اللياقة البدنية  3.2

 أساسيات خدمة العمالء  3.3

 

 ملخص املحتوى و نتائج التعلم

 

 كيف يعمل الجسم.1

 

 يالهيكل جهاز الأساسيات   1.1

 

 يج  إعبات معرفة:

 العظام الرئيسية في جسم اإلنسان  •

 و ائف الهيكل العظم  •

 الهيكل العظم  تركي  •

 العضلي الجهاز أساسيات  1.2  

 

 يج  إعبات معرفة:

 الهيكل العظم  الرئيسية عضالتقع امو  •

 العضلي الجهازو ائف  •

 الجهاز العضلي تركي  •

 

 أساسيات الجهاز التنفس ي القلبي  1.3     

 

 يج  إعبات معرفة:

 الو يفة الرئيسية للرئتين •

 الرئتين تركي  •

 للقل  الو يفة الرئيسية  •

 القل  تركي   •

 

 الطاقة والتغذية جهاز أساسيات   1.4

 

 يج  إعبات معرفة:

 فوائد التوازن بين التغذية والنشاط  •

 املجموعات الغذائية املختلفة •

 ر الغذائية الالزمة للجسمللعناصاليومي  املقدار •

  للقيام باألنشطة الالزمة أنواع الوقود املستخدمة لتوفير الطاقة  •
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 أسلوب حياة نشط وصحي اتباع طريقة .2

 

 طةيمبادئ الحياة الصحية النش  2.1

 

 يج  إعبات معرفة:

 

 أنواع األنشطة والتمارين الت  تساعد على الحفاظ على الصحة البدنية واللياقة البدنية 

  نمط حياة صحي نشط اتباعفوائد 

 املؤعرة على الصحة العوامل 

 أنماط الحياة غير النشطة .1

 سوء التغذية .2

 العوامل املؤعرة على الصحة .3

  التاجي والشريان القل  ألمراضعوامل الخطر 

 عوامل الخطر املرتبطة بزيادة الوزن والسمنة 

 

 طينشوالصحي الحياة المكونات نمط  2.2

 

 يج  إعبات معرفة:

 

 املكونات الخمسة للياقة البدنية 

  (2011العاملية ، إراادات منظمة الصحة العاملية للنشاط البدني )منظمة الصحة 

 

 دمج النشاط البدني في الحياة اليومية 2.3

 

 يج  إعبات معرفة:

 

  الت  يمكن دمجها في الحياة اليومية وخيارات األنشطةأنواع مختلفة من األنشطة 

 

 البدني مكونات جلسة النشاط 2.4

 

 يج  إعبات معرفة:

  للجلسة: األساس   والهيكلالغرض 

 التسخين  .1

 الرئيسية الجلسة .2

 التبريد/التهدئة .3

  ادة التمارين متابعةطرق 
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 .(PAL) تسجيل النشاط البدني والخيارات الصحية في سجل النشاط الشخص ي 2.5

 

 يج  إعبات معرفة:

 

  السلوكيات النشطة )القياسات األساسية واملعرفة وتشغيل املعدات بتسجيل املعلومات الشخصية املتعلقة

 األساسية (

 اليومي ءعلى الغذا القيام بتغييرات 

 دعم املشاركين بشكل صحيح طريقة 

 

 طينشالحياة النمط التحفيزية ل األساليب 2.6

 

 يج  إعبات معرفة:

 ة مساعد املدربحدود معرف استخدام أسالي  التحفيز  من 

 

 وودودةبيئة آمنة ونظيفة  توفير  طريقة .3

 

 مبادئ الصحة والسالمة في النشاط البدني 3.1

 

 يج  إعبات معرفة:

   الصحة والسالمة عند االستعداد للمشاركة في النشاط البدنيمبادئ 

 آمنة وفعالة أنشطة بدنية اختيار 

 الغرض من نموذج فحص PARQ   

 

 متطلبات الصحة واللياقة للوقاية من الحوادث وإجراءات الطوارئ في بيئة اللياقة البدنية  3.2

 

 يج  إعبات معرفة:

   اللياقة البدنيةمدرب  املسؤوليات القانونية الوطنية ملساعد 

 املتطلبات واإلجراءات الوطنية واملحلية في بيئة العمل / تقييم املخاطر / تحديد اإلجراء. 

  بيان على سبيل املثالاملعروفة ) دوليةالجراءات التعامل مع حاالت الطوارئ وفقا لل طرق :AHA/ACSM 

وسياسات الطوارئ في  والتو يفالقل  واألوعية الدموية  بشجراء فحوصات املشترك بخصوص التوصيات

 (1998من  واللياقة البدنيةمرافق الصحة 

 وحماية أنفسهم وزمالئهم ، الحاالت الطارئة االهتمام ببيئة عملهم والتمكن من منع الحوادث و وجوب

 .وعمالئهم

  صحة والدقة في إعبات املصداقية بالحاجة إلىالناس، والوعي مسؤولياتهم القانونية ومساءلتهم عند التعامل مع 

 .في املجال العام خدماتهم عند عرضادعاءاتهم 
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 أساسيات خدمة العمالء 3.3

 يج  إعبات معرفة:

 

  التمرينبتعريف العميل 

 الترحي  واستقبال العميل 

 معرفة حاجة العميل وطريقة التركيز على الخدمة 

 التعامل مع العمالء والرد عليهم بطريقة إيجابية طريقة 

 املبادئ األساسية لخدمة العمالء 

 ودية طوال الوقتتقبل ااراء و التعامل ب 

 العمالء ب العنايةهم في ااألسالي  واملمارسات الت  تس 

  التواصل ولغة الجسدبالعمالءالفعالة  للعنايةاملهارات األساسية : 


