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  ملخص
ة الرياضية        ى مستوى وعي معلمات التربي ابلس    / هدفت الدراسة التعرف إل في محافظة ن

ة بلغت       بمبادئ اإلسعافات األولية، ولتحقيق ذلك أجريت  ة عمدي ى عين ة،  ) 27(الدراسة عل معلم
م   د      استخدم الباحث االستبانة آأداة للدراسة، حيث ت ل الباحث بع ديلها من قب إجراء   تصميمها وتع

ألداة    ات ل امالت الصدق والثب ائية      .مع رزم اإلحص امج ال تخدام برن م اس ات ت ع البيان د جم  وبع
)SPSS (ائج ل النت ة أ .لتحلي ائج الدراس رت نت ة الرياضية  أظه ات التربي توى وعي معلم ن مس

ا    تجابة عليه ة لالس بة المئوي ث حصلت النس رة حي ة آبي اءت بدرج ة ج عافات األولي ادئ اإلس بمب
ة  من ناحية نظرية بينما جاءت الدرجة متوسطة وقليلة) 70.95(  .على الفقرات العملية والتطبيقي

ى ال      ز عل ا الترآي ادئ     وأوصى الباحث بمجموعة توصيات من أهمه ة لمب ة والتطبيقي ة العملي ناحي
  .العملية في المراآز والمستشفيات عن طريق الدورات  اإلسعافات األولية في المدارس

 
Abstract 

The purpose of this study was to determine the level of first aide’s 
principles awareness amongst teachers of physical education in Nablus 
directorate. To achieve that, the study was conducted on a targeted 
sample which consists of (27) teachers and the questionnaire was used as 
an instrument for collecting data. After collecting the data, (SPSS) 
program was used for data analysis. The results of the study revealed that 
the level of first aide’s principles awareness amongst teachers of physical 
education in Nablus directorate was high at the theoretical dimension, 
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where the percentage of response was (70.95 %), and moderate and low 
in practical dimension. Based on the findings of the study, the researcher 
recommends increasing concentration on the practical dimension of the 
first aide’s principles. 

Keywords: First Aides Principles, Teachers of Physical Education, 
Nablus. 

  
  مقدمة الدراسة
علم التربية الرياضية أحد أرآان العملية التعليمية بالمدرسة فغالبًا ما تتاح له الفرص  يعتبر م

ان من      ذلك آ التربوية العديدة والتي قد ال تتحقق لغيره من زمالءه في المواد الدراسية األخرى، ل
ة ا    وأ المكان ه يتب ي   الضروري العناية الكاملة بإعداده وتأهيله لمهنة التدريس تأهيًال تجعل ة الت لالئق

ونهم    ال آ تعينه على تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه المتمثلة في تربيته وتنشئة األجي
  ).2004 ،السايح(ذخيرة الوطن وعدته للمستقبل 

ين رآين المت ا ال نامها، ورآنه ة، وذروة س ة التعليمي م رأس العملي ر المعل نهج . ويعتب وأن الم
ز، وا اب المتمي د، والكت ن الجي ا ول ة المتطورة تتضاءل جميعه ائل المعين وذجي والوس ى النم لمبن

ه،         ًا في مادت ه، متمكن ًا في مرتبت ه، حكيم تجدي نفعًا إذا لم يكن المعلم مقتدرًا قدوة في علمه وعمل
  ).2005 ،مفلح(جيدًا في تدريسه، مشوقًا لطالبه، مؤثرًا فيهم 

ًا لمجموعة    ويرى الباحث ان ال االسعافية الصحية والتي      اإلسعاف األولي تطبيق من األعم
ة لضحايا حادث حيث             ة والرعاي ديم العالج والحماي ا في تق ارف عليه تتناسب مع أساسيات متع
ات          ه وإمكاني واد أولي ك م ى المستشفى في ذل ل إل حدوثه، ويصل المصاب إلى رعاية طبية أو ينق

  .بسيطة متوفرة في مكان الحادث

  : وتطبيقاته إلى ثالث أهداف رئيسية هيوتهدف تعليمات اإلسعاف األولي 

  .الحفاظ على حياة المصاب أوًال -

 .لة المصاب لالزدياد سوءًا ثانيًامنع حا -

 .تحسين حالة المصاب ثالثًا -

ه في      ) 1996(ويؤآد التكروري  ولى مسؤوليات هام ي يت أن من يقوم بمهمة اإلسعاف األول
ه   م عن ذي نج ادث والموقف ال امل للح يم ش ام بتقي ادرة  القي م المب ن أصيب ث ة م م تشخيص حال ث

ي حلت      ددة الت بتطبيق العالج األولي المناسب والكافي بسرعة ومعالجة اإلصابة الواحدة أو المتع
إن            ه ف ة إصابة عدة أشخاص في وقت واحد، وعلي بالمصاب وإتباع األولوية في العالج في حال

اة         اذ لحي ه إنق اة البشر، ألن ر       اإلسعاف األولي ضروري في حي وف من المصابين أث ل أل ات ب مئ
م شيء في اإل       ر من الحوادث، وأه ي هو    حوادث تحدث في المدرسة وغير ذلك آثي سعاف األول
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ه أن  " المسعف"وقت حدوث الحادث وعلى الشخص الواعي  إلى التعرفالوعي والقدرة إلى  علي
  .في التعرف في المواقف الحرجة يكون على درجة آبيرة من الوعي والمعرفة

ل حدوث آسور      لمعلمة لها دور أن تعمل آمسعفة لما يحدث وا  من حوادث في المدرسة مث
ي تصيب الط      وأو جر ك من الحوادث الت ر ذل ات ح أو حروق أو غي ى      الب ذلك عل دارس، ل في الم

المعرفة بمبادئ اإلسعافات األولية حتى تتمكن من مستوى من المعلمة في المدرسة أن تكون على 
اة أي طالب  اذ حي ة، ول   ةإنق ي المدرس ا ف ابة م رض إلص رة تتع وعي  لخب دار ال ي مق ر ف دور آبي

ى التصرف في     والقدرة على التصرف في المواقف الحرجة، فالمعلمة األآثر خبرة لها القدرة عل
  .ياضيةحالة حدوث حادث ما أآثر من المعلمة األقل خبرة، وخاصة في حصة التربية الر

ر في مدى وع     ك       فعامل الخبرة له دور آبي دارس، وذل ة الرياضية في الم ي معلمات التربي
رعة        ن التصرف وس ب حس ذي يتطل ا وال رة أمامه وادث مباش ابات أو الح دوث اإلص بب ح بس
ذا            ل زمن ممكن في حال حدوث أي حادث أو إصابة، وه البديهة وإيجاد الحلول المناسبة في أق

  .وعي أآثريوضح أن طبيعة المهنة لمعلمة التربية الرياضية يفرض عليها ال

ى أن        وم األخرى إل وم الطب والعل وعرفت الحضارات السابقة آالحضارة اإلسالمية أن عل
ي        المية ف ة اإلس ارة العربي اج الحض ن إنت ان م ي آ عاف األول احثون أن اإلس ه الب ع علي ا أجم م

ة الجزيرة العربية وبالتحديد أثناء الفتوحات اإلسالمية، حيث آانت النساء ترافق الرجال الصحاب   
ع رسول اهللا نسقي   زو م ا نغ ة آن يبة المازني ت الصحابية نس زوات والحروب حيث قال اء الغ أثن

  .العطشى ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة

ة         ) 1997(ويشير أبو عجمية  ي والطوارئ منفصلة عن بقي لم تكن خدمات اإلسعاف األول
ذا       العلوم الصحية األخرى حتى ظهر ما يعرف بفني الطوارئ ا  بعينات من ه ة الس ة في بداي لطبي

د الحاجة الضرورية         ة للمصاب عن ة الفوري ة الطبي القرن، وخدمات اإلسعاف األولي تعني العناي
  .من األآثر خطورة إلى األقل درجة حيث ال يوجد أحد بأقل اإلمكانيات حسب األولويات

ا  وهناك الكثير من المهارات التي من الواجب إتقانها من قبل المسعف   ي ومنه إنعاش  : األول
ة            ل المصابين وتهدئ ف، معالجة الحروق والجروح والكسور، ونق رئتين، ووقف النزي القلب وال

  .المصاب

ارين وآخرون  ير جب دماغ ال  ) 2006(ويش أن ال ا ب د معرفتن ي عن عاف األول ة اإلس أن أهمي
مبتدئة من الغالف  يستغني عن األآسجين ألآثر من ثالث دقائق وبعدها تبدأ خاليا الدماغ بالموت

ة        األطراف والحرآات اإلرادي تحكم ب ي ت الخارجي للدماغ أو ما يعرف بالخاليا الحرآية وهي الت
  .راآز المسئولة عن التنفس والنبضوآخرها الم

  مشكلة البحث

ث    ل الباح الل عم ن خ ه         م الل خبرت ن خ دارس وم ي الم داني ف دريب المي اق الت ي مس ف
ابات الريا  ال اإلص ي مج ادئ   وتخصصه ف وعي بمب توى ال د أن مس ي وج الج الطبيع ية والع ض
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ة         ات التربي ام ومعلم كل ع دارس بش ات الم ن معلم د م دى العدي دًا ل ئيل ج ي ض عاف األول اإلس
اص  كل خ ية بش اء     الرياض ة اثن ابات الميداني ع االص رف م ل او التص عف التعام ك بض وذل

ى عاتق م      الحصص ع عل ات االسعافية تق ذه الواجب ا     ، مع العلم بأن ه ة الرياضية لم علمات التربي
ة،   تواجههم من إصابات أو حوادث مفاجئة أثناء ممارسة األنشطة الرياضية ا ة والالمنهجي لمنهجي

أ  ذلك ارت ادئ          ول ية بمب ة الرياض ات التربي ي معلم توى وع ة مس ة لمعرف راء دراس ث إج الباح
ي ت         عف ف اط الض ى نق وف عل ك للوق ابلس وذل ة ن ي محافظ ة ف عافات األولي ادئ  اإلس ق مب طبي

  . اإلسعاف األولي في المدارس

  أهداف الدراسة
  الدراسة الحالية إلى التعرف إلى تسعى

  .مستوى وعي معلمات التربية الرياضية في محافظة نابلس بمبادئ اإلسعافات األولية .1

ادئ          .2 ابلس بمب ة ن ي محافظ ية ف ة الرياض ات التربي دى معلم وعي ل توى ال ي مس روق ف الف
 .تبعًا لمتغير المؤهل العلمياإلسعافات األولية 

ادئ          .3 ابلس بمب ة ن ي محافظ ية ف ة الرياض ات التربي دى معلم وعي ل توى ال ي مس روق ف الف
 .اإلسعافات األولية تبعًا لمتغير الخبرة

  تساؤالت الدراسة
  لى اإلجابة عن التساؤالت التاليةتسعى الدراسة الحالية إ

 نابلس بمبادئ اإلسعافات األولية ؟ ما مستوى وعي معلمات التربية الرياضية في محافظة .1

ة الرياضية في مجافظة           .2 ة احصائية مستوى وعي معلمات التربي هل توجد فروق ذات دالل
  نابلس بمبادىء االسعاقات االولية تعزى الى متغيري المؤهل العلمي والخبرة التعليمية ؟

  أهمية الدراسة
لى مستوى فلسطين والتي تبحث في     تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها الدراسة األولى ع

ة ويمكن تخ    ادئ اإلسعافات األولي ة الرياضية بمب ات التربي ذه  مستوى وعي معلم ة ه ليص أهمي
  :الدراسة فيما يلي

ث          .1 ي تبح ابقًا والت ذآر س م ال ا ت ى آم ة األول ا الدراس دُا ألنه ة ج ـدراسة مهم ذه الـ ر ه تعتب
  .ضيةموضوع حيوي وهام جدًا لدى معلمات التربية الريا

ادئ اإلسـ   .2 ي مب ة ف ام والمعرف ويً اإللم ن حي ة رآ ة    عافات األولي ات التربي ط لمعلم يس فق ل
  . لجميع اعضاء الهيئة التدريسية الرياضية بل
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  ةالدراسات السابق
الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من الدراسات األجنبية والعربية التي اهتمت  في ضوء

ى أخرى وحاول        بدراسة مبادئ اإلسعافات األولية ول ة إل نفس عينة هذه الدراسة اختلفت من دول
  .ت على نفس العينة وعينات متشابهةالباحث التعرف على الدراسات التي أجري

ة  التي وCastruita, 2005) (آاسترويتا  دراسة هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تربي
ة هوك      )560(حرآية في تقليل اإلصابات، واشتملت عينة الدراسة على  ذ منطق ذًا من تالمي / تلمي

م         ) 5( ي، وأشارت أه نهج التجريب ا، واستخدم الباحث الم ة آلفوني االبتدائية في مدينة آرات، بلدي
النتائج إلى حدوث انخفاضًا آبيرًا في معدل الحوادث المسببة لإلصابات وانخفاضًا في اإلصابات  

  .وسوء السلوك للمجموعة التي خضعت للبرنامج التجريبي

امج لخفض       والتي هدفت    (Melinda, 2004)راسة ميليندا وآخروند ر برن ة أث ى معرف إل
ي        نوات ف ت س س وس ر خم ذ بعم ى تالمي ة عل تملت العين دارس واش ي الم ابات المالعب ف إص
رًا من      ل آثي امج قل آاليفورنيا خضعوا لبرنامج حرآي بالمدرسة، وقد أشارت النتائج إلى أن البرن

زت ا  ا رآ ابات بينم ابات،    اإلص ن اإلص ل م ب للتقلي ة والملع ى عناصر البيئ ابقة عل رامج الس لب
ة      ى معالج درة عل ادة الق ال بزي ة لألطف درة الحرآي وير الق ى تط ة التوصيات إل وأوصت الدراس

ي ت داف الت ية، واأله دخالت الحس ـالم م الفضاء  ـ مع، فه درات البصر والس ى ق راغ (رآز عل الف
ا        خبرة اللمس والتحسـ ) المحيط بالجسم ة ومنه اليب الوقائي ام بال أس ة واالهتم وعي بالحرآ س وال
  .البرامج الحرآية

ة  د و ورةصقندراس م   ) 2006(راش دريب وصقل معل امج لت ى وضع برن دفت ال ي ه والت
ة والرياضة ب  ة البدني ـالتربي ي  ـ ه المهن وير أدائ دائي وتط يم االبت ان . مرحلة التعل تخدم الباحث واس

نهج الوصفي  ة هي)سحيةالدراسات الم(الم ات مختلف ة فئ ة البحث ثالث وا : ، واشتملت عين معلم
غ عددهم         ي بل دائي بمحافظات الوجه القبل يم االبت ومعلمات التربية البدنية والرياضة بمرحلة التعل

، وموجهو وموجهات التربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم االبتدائي بمحافظات الوجه )175(
ددهم    غ ع ي وبل ة        ،)50(القبل ة البدني دريس التربي اهج وت ال المن ي مج ون ف راء متخصص وخب

ددهم   غ ع د    )23(والرياضة وبل دف تحدي تبيان، به تمارات اس ة اس ميم ثالث ان بتص ام الباحث ، وق
د       دائي، وتحدي يم االبت ة التعل ة بمرحل ة والرياض ة البدني م التربي ة لمعل ة الالزم ات المهني المتطلب

ه وتوصل       أهداف برنامج التدريب والصقل ا رح في ضوء أهداف امج المقت لمقترح، وتصميم البرن
دائي          تعلم االبت ة ال ية بمرحل ة والرياض ة البدني م التربي قل معل ديب وص امج لت ى برن ان إل الباحث

  .وتطوير أدائه المهني وأوصى الباحثان بضرورة تطبيق البرنامج وقياس نتائجه

دريبي    ) 2009( دراسة صابر ابراهيم امج ت وان برن ة الرياضية إلسعاف     بعن لمعلمي التربي
نهج          ان الم دائي، واستخدم الباحث تعلم االبت ة ال ذ مرحل ين تالمي اإلصابات الحرآية األآثر شيوعًا ب

في  حية  (الوص ات المس ل والدراس ن       )التحلي ة م ات مختلف ة فئ ث ثالث ذا البح ع ه مل مجتم ، وش
ة     دائي وبلغت العين نهم  المعلمين والمعلمات بمرحلة التعليم االبت راء المتخصصين   )75(م ، والخب

نهم      ة م دريس وبلغت العين ، )15(من األساتذة في مجال اإلصابات الرياضية والمناهج وطرق الت
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رح،      دريبي المقت امج الت واستخدم الباحثان االستبيان لجمع المعلومات الالزمة لبناء وتصميم البرن
ان       بة توصل الباحث اليب اإلحصائية المناس امج المستهدف من البحث،    وباستخدام األس ى البرن إل
  .وطرق وأساليب تنظيم وتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح

مستوى األمن النفسي لدى العاملين  التعرف الى إلى والتي هدفت )2003( دراسة الخضري
ة بمحافظات غ     بعض سمات الشخصية و    بمراآز اإلسعاف الطبي ه ب دين  (زة وعالقت زام ال ) يااللت

ا(و وة األن رى) ق رات أخ ة( ومتغي ة االجتماعي رة(، )الحال نوات الخب رة (، )س راد األس دد أف  ،)ع
ة بمحافظات غزة،       ) 123(تكونت عينة الدراسة من    املين بمراآز اإلسعاف الطبي د   من الع وبع

أظهرت  ).SPPS(جمع المعلومات قام الباحث بتحليل النتائج باستخدام برنامج الرزم االحصائية 
ة يشعرون بمستوى متوسط من األمن النفسي         أن انتائج الدراسة   .لعاملين بطاقم اإلسعاف الطبي

املين بطاقم اإلسعاف       و دى الع ديني ل زام ال وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين األمن النفسي وااللت
وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين األمن النفسي وقوة األنا لدى العاملين بطاقم اإلسعاف   و .الطبية

  .ظات غزةالطبية بمحاف

ـدى        والتي هدفت    )John, 2002( جوهن دراسة ة ل ـحياة العملي ة الـ يم آيفي ة تقي ى محاول إل
ة   ـعاف الطبي ـاقم اإلســـ ة( ط ى  ) الخاص رف ال ة التع ديهم     ومحاول ية ل غوط النفس ادر الض مص
اي  .والخدمة المقدمة من قبلهم يس عمل الباحث على تتبع متغيرات الـــدراسة، وذلك باالستعانة بمق

اقم اإلسعاف الطبي الخاصة          ون في ط ة ممن يعمل ى عين  .الــرضا الوظيفي والنفسي العالمية عل
ائج الدراسة    ى           وقد أظهرت نت ذا عمل عل ًا، وه ان مرتفع ة آ راد العين دى أف وظيفي ل أن الرضا ال

ى العمل والرضا  ة عل ية المترتب ين الضغوط النفس ة ب ا افترضه الباحث بضعف العالق دعيم م ت
  .في، وهذا يعني أنه آلما زاد مستوى الرضا الوظيفي آلما قلت الضغوط النفسيةالوظي

يم        هدفت والتي ) ,2002Bosma( بوسما دراسة ة لتقي اط مختلف ة أنم ين ثالث ة ب إلى المقارن
ة من           ة مجموعات تدريبي ة الدراسة من ثالث د تكونت عين وتدريب مهارات اإلسعاف األولي، وق

  .اإلسعاف األولي تم اختيارهم بالطريقة العشوائيةالطلبة المتدربين بمجال 
قام الباحث خالل دراسته بإآساب المجموعات الثالثة مهارتين أساسيتين وهما مهارة إنعاش 
م   ة ت ًا، والثاني يم إحدى المجموعات عملي م تقي ة، ت يم الحاالت الطارئ ارة تقي رئتين ومه القلب وال

م      تقييمها بطريقة اإلجابة الصحيحة، والثال ة، وت راد العين م أف ثة عن طريق برنامج مطور دون عل
  .حساب درجة آل مجموعة بناء على األخطاء والوقت المستنفذ، والقدرة على األداء

دريب،   أظهرت النتائج وجود فروق دالة لصالح المجموعة التي خضعت ألطول فترة من الت
  .ة وامتالك المهاراتأي أنه آلما زادت فترة التدريب آلما ازدادت الكفاءة العملي

ي         لتي هدفتوا) Alanِِ, 1992( الين دراسة ة الت د درجة الضغوط المهني ة تحدي ى محاول إل
يعاني منها العاملين بطاقم مكافحة الحرائق والفنيين العاملين بطاقم الطوارئ الطبية، ومعرفة هل  

  .توجد فروق تبعًا لعدد السكان والمنطقة التي تم شمولها من عدمه
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م      ) 31( جريت الدراسة على عينة قوامهاوقد أ ابقة ت ون في المجاالت الس متطوع ممن يعمل
م     د ت ة، وق وارئ الطبي اء والط ال اإلطف ي مج ز متخصصة ف ة مراآ ن ثالث وائيًا م ارهم عش اختي

  .استخدام مقياس خاص بالضغوط المهنية وانعكاسها على التغيرات الجسمية والنفسية

ائج الدراسة م نت ان من أه ة تعزى ع وآ ي مستوى الضغوط المهني ة ف روق دال دم وجود ف
ا وجد     للكثافة السكانية والمناطق المعنية بمراآز الطوارئ الطبية المشمولة في عينة الدراسة، آم

  .أن هناك عالقة إرتباطية بين التعب والقلق والحالة المرضية لدى أفراد العينة

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة
تبيان     استخدم الباحث م استخدام االس المنهج الوصفي وذلك لمالئمته وطبيعة الدراسة حيث ت

  .ألداء البحث

  مجتمع الدراسة
) 50(نابلس والبالغ عددهم   تكون مجتمع الدراسة من معلمات التربية الرياضية في محافظة

  .معلمة

  عينة الدراسة
ار ع  تكون عينة الدراسة من معلمات التربية الرياضية في محافظة ناب م اختي ة  لس، حيث ت ين

م    ،معلمة في مناطق مختلفة في محافظة نابلس) 27(بلغ عددهن  عمدية يوضح  ) 1(والجدول رق
  . خصائص عينة الدراسة حسب متغيري المؤهل العلمي والخبرة 

  .)27=ن( عينة الدراسة تبعا الى متغيري المؤهل العلمي والخبرة: )1(جدول 

 %النسبة المئوية  العدد لمتغيراتمستويات ا المتغيرات المستقلة
 33.3 9 دبلوم  المؤهل العلمي

 68.7 18 بكالوريوس
  22.2  6  اعوام فاقل 5 الخبرة التعليمية

  40.7  11  اعوام 6-10
  37  10  اعوام 10اآثر من 

  أداة الدراسة
اء األداة   .1 تبيان "بعد اإلطالع على األدب التربوي واألدب الصحي قام الباحث ببن وهي   "االس

اس      م استخدام مقي رات وت مكونة من جزئين، جزء المعلومات الشخصية، والجزء الثاني الفق
  . لالستجابة على الفقرات) Likrts( ليكرات الخماسي
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ية            .2 ة الرياض ال التربي ي مج راء ف ن الخب ة م ى مجموع ها عل م عرض ميم األداة ت د تص بع
اح الوط   امعتي النج ي ج ة ف عافات األولي ة والجامعواإلس ين ني ي جن ة ف ة  ة األمريكي وجامع

  .يوضح ذلك) 2(، والملحق رقم القدس ابوديس

ة      ) 29(تكونت فقرات االستبانة في صورتها األولية من  .3 ى اللجن د عرضها عل فقرة ولكن بع
ين واجت  ة     تم حذف فقرات وتعديل فقرات حسب رأي المحكم ) 18(معت في صورتها الحالي

  .قبل التحكيم وبعدة يوضح االستبانة) 1(فقرة، والملحق رقم 

  األداة صدق
رة في مجال        ين من ذوي الخب للتأآد من صدق االداة تم عرضها على مجموعة من المحكم

بعض       رات وحذف ال ديل بعض الفق م تع ا    االسعافات االولية والتربية الرياضية، حيث ت ادة م وزي
يم   يوضح ا) 2(اجمع عليه المحكمين لتصبح في صورتها النهائية، والملحق رقم  ة التحك سماء لجن

  .ورتبهم العلمية وتخصصاتهم ومكان عملهم

  الثبات
) 0.94(للتحقق من الثبات استخدمت معادلة آرونباخ الفا، حيث وصل معامل الثبات الى 

  .وهو جيد الغراض الدراسة

  المعالجات اإلحصائية
للعلوم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية ستخدم من اجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ا

  : وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية (SPSS)االجتماعية 

 .إيجاد المتوسطات الحسابية والنسب المئوية .1

  (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  .2

  عرض النتائج  ومناقشتها

 النتائج المتعلقة في التساؤل االول والذي نصه عرض ومناقشة :اوال
  ؟ افظة نابلس بمبادىء االسعاقات االوليةحربية الرياضية في ممستوى وعي معلمات التما 

وللدرجة لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة 
  .تبين ذلك  )2(ول الكلية ونتائج الجد

ج اعتمدت االوزان النسبية االتية بناءأ على الدراسات السابقة مثل ومن اجل تفسير النتائ
  ).Melinda, 2004) (2006ن، جباري(راسة آل من د

   جدامستوى وعي آبير ) فأعلى% 80( -

   مستوى وعي آبير) 70-79.9%( -
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   مستوى وعي متوسط) 60-69.9%( -

  مستوى وعي قليل) 50-59.9%( -

  امستوى وعي قليل جد )%50اقل من ( -

ة الرياضية في عي معلمات التربيمستوى ووالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية : )2(جدول 
  .)27= ن(افظة نابلس بمبادىء االسعاقات االولية مح

متوسط  الفقرات الرقم
 االستجابة

النسبة 
 %المئوية 

مستوى 
 الوعي

 آبير جدا  83.70  4.19  .أدرك أهمية اإلسعافات األولية 1
 متوسط  68.15  3.41  .أتقيد بالطرق الصحيحة لإلسعافات األولية 2
ي 3 رين ف ح اآلخ تم بنص رق  أه تخدام ط اس

  .اإلسعافات األولية
 آبير  72.59  3.63

 آبير  74.07  3.70  .أهتم بتعلم اإلسعافات األولية 4
ة       5 عافات األولي ادئ اإلس م مب أن تعل ن ب أؤم

  .ضروري لكل فرد
 آبير جدا  84.44  4.22

دى      6 وعي الصحي ل ادة ال التعليم يسهم في زي
  .الطالبات

 آبير جدا  83.70  4.19

د  7 دي الق ابات   عن ع اإلص ل م ى التعام رة عل
ا الطا  رض له ي تتع ة  الت اء حص ات أثن لب

  .التربية الرياضية

 متوسط  62.22  3.11

ي      8 ات الت عاف الطالب ى إس درة عل دي الق عن
  .تتعرض للنزيف الخارجي

 قليل  57.04  2.85

ات     9 اة الطالب تعليمي يسهم في سرعة إنقاذ حي
  .المصابات في المدرسة

 آبير  77.04  3.85

ن    10 ل م ة تقل ي المدرس دي ف اه عن ادة االنتب زي
  .الحوادث

 آبير  79.26  3.96

ي اإلصابات   11 ات ف أتمكن من إسعاف الطالب
  .المدرسية بشكل عام

 متوسط  65.93  3.30

ة في        12 ة إسعاف أولي وفير علب أحرص على ت
  .المدرسة

 آبير  72.59  3.63

ة       13 تلزمات علب وفير مس ى ت رص عل أح
  .ةاإلسعاف األولي

 آبير  71.11  3.56
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 )2(تابع جدول رقم ... 

متوسط  الفقرات الرقم
 االستجابة

النسبة 
 %المئوية 

مستوى 
 الوعي

 متوسط  65.93  3.30  .أستطيع استخدام علبة اإلسعاف األولي  14
ة آل مكون       15 لدي الخبرة والمعرفة في وظيف

  .من مكونات صندوق اإلسعاف 
 متوسط  60.74  3.04

ى ممارسة خدمات اإلسعاف       16 لدى القدرة عل
  .في الطوارئ

 قليل  59.26  2.96

ابين   17 عاف المص ي إس ادر ف االت  أب ي ح ف
  .الطوارئ

 متوسط  68.89  3.44

درات   18 ي دورات تطوير ق تراك ف ادر لالش أب
  .األفراد في مجال اإلسعافات األولية

 آبير  70.37  3.52

 آبير 70.95 3.55 الدرجة الكلية للوعي

 .درجات) 5(اقصى درجة لالستجابة *

دول   ن الج توى وان ) 2(يتضح م ي   مس ية ف ة الرياض ات التربي ي معلم ابلس محع ة ن افظ
ى    آان آبير بمبادىء االسعاقات االولية رات جدا عل ة     )  6، 5، 1( الفق حيث آانت النسبة المئوي

رات   اآبير فاآثر، وآان%) 80(لالستجابة عليها  حيث  ) 18، 13، 12، 10، 9، 4، 3(على الفق
ا  تجابة عليه ة لالس بة المئوي ين   تراوحت النس ان  ،%)79.26-%70.37( ب طاوآ ى ع متوس ل

ث ) 17، 15، 14، 11، 7، 2( راتالفق ـتراوححي ـالنت ـ ة لالسـ ا ـسبة المئوي ين تجابة عليه ب
رتين %)68.15-60.74%( ى الفق يال عل ان قل بة المئو)16، 8(، وآ ت النس ث آان ة ، حي ي

  %).59.26، و % 57.04( لالستجابة عليهما على التوالي

ق  ا يتعل ات التر  وفيم دى  معلم ي ل وعي الكل توى ال ي م بمس ية ف ة الرياض ابلس  حبي ة ن افظ
  .%) 70.95(وصلت النسبة المئوية لالستجابة الى حيث آان آبيرا   األولية بمبادئ اإلسعافات

دى   ويرى الباحث ان النتائج من الناحية النظرية منطقية،  ي ل فيما يتعلق بمستوى الوعي الكل
ابلس بم   ادئ معلمات التربية الرياضية في محافظة ن رًا، بسبب عدم      اإلسعافات ا  ب ان آبي ة آ ألولي

ات    ع أولوي ل م ة التعام ى آيفي ة عل ة العملي ن الناحي ة الرياضية م ات التربي يم معلم ام بتعل االهتم
ف، الكسور    ( خطورةاإلسعاف األولي من األآثر خطورة إلى األقل  ب، النزي نفس، القل وعدم  ) الت

ي،   ي ف تخصصين  م االهتمام والقيام بدورات تطبيقية في اإلسعاف األولي من قبل اإلسعاف األول
ائج اتفقت مع دراسة ال       ا أن النت ة في مستوى         )Alan, 1992(ين آم روق دال في عدم وجود ف

ة الشمولية في       الضغوط النفسية تعزى للكثافة السكانية والمناطق المعنية بمراآز الطوارئ الطبي
  .عينة الدراسة
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دل       في ) Castruita, 2005( واختلفت مع دراسة آاسترويتا ر في مع حدوث انخفاض آبي
اثناء حصصة التربية الرياضية الن المعلمات من المفروض ان يكن  الحوادث المسببة لإلصابات

د          ديهن جي قد درسن مساقات االصابات الرياضية واالسعلفات الرياضية، فالموضوع النظري ل
ك يعزى   لدراسات في المراآز والمستشفيات وا  جدا ولكن يجب الترآيز على الناحية العملية ، وذل

  .ملي في المدارسعألهمية التطبيق ال

  والذي نصه الثانيالنتائج المتعلقة بالتساؤل عرض ومناقشة : ثانيا
توجد فروق ذات داللة احصائية مستوى وعي معلمات التربية الرياضية في مجافظة هل 

  ؟برة التعليمية نابلس بمبادىء االسعاقات االولية تعزى الى متغيري المؤهل العلمي والخ

 (One Way ANOVA) ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام تحليل التباين األحادي
 .والمتوسطات الحسابية ، وفيما يلي عرض لنتائج التساؤل

واالنحرافات المعيارية لمستوى وعي معلمات التربية المتوسطات الحسابية : )3(جدول 
اقات االولية تبعا الى متغيري المؤهل العلمي الرياضية في مجافظة نابلس بمبادىء االسع

  .والخبرة التعليمية

  االنحراف المعياري  المتوسط  مستويات المتغير المتغيرات
  0.89  3.66 دبلوم  المؤهل العلمي

  0.72  3.49  بكالوريوس
  0.62  3.19  اعوام فاقل 5 الخبرة التعليمية

  0.77  3.44  اعوام 6-10
  0.79  3.87  اعوام 10اآثر من 

لمستوى وعي معلمات التربية الرياضية لداللة الفروق  نتائج تحليل التباين األحادي:  (4)جدول
  .في مجافظة نابلس بمبادىء االسعاقات االولية تبعا الى متغيري المؤهل العلمي والخبرة التعليمية

مجموع مربعات   مصدر التباين المتغيرات
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسطات 
  *الداللة   ف  تالمربعا

المؤهل 
  العلمي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

0.173  
15.331  
15.504  

1  
25  
26  

0.173 
0.613 

0.28  0.60  

الخبرة 
 التعليمية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

1.919  
13.585  
15.504  

2 
24 
26 

0.96 
0.56 

1.69  0.20  

  ).α=0.05(دال احصائيا عند مستوى*
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عي معلمات توجد فروق ذات داللة احصائية مستوى وال انه ) 4(من الجدول  يتضح
افظة نابلس بمبادىء االسعاقات االولية تعزى الى متغيري المؤهل التربية الرياضية في مح
  .العلمي والخبرة التعليمية

ذات داللة إحصائية عند مستوى وعي  ويرى الباحث ان السبب في عدم وجود فروق
إلى متغيري  عزىاإلسعافات األولية ت بادئبية الرياضية في محافظة نابلس بممعلمات التر

في المدارس من  العملي لالسعافات االوليةالمؤهل العلمي والخبرة التعليمية بسبب عدم التطبيق 
وعدم القدرة على التعامل مع  للمدرسةصندوق اإلسعاف األولياو مالزمة حيث عدم استخدام 
لطرق رض لها الطالبات أثناء حصة التربية الرياضية وعدم التقيد بااإلصابات التي تتع

الصحيحة لإلسعافات األولية، وآذلك عدم عقد دورات في اإلسعافات األولية من قبل وزارة 
  .ة الخريجين في هذا المجالتابعالتربية والتعليم ووزارة الصحة وعدم م

  االستنتاجات
  :االستنتاجات التالية إلىالباحث توصل ونتائجها في ضوء اهداف الدراسة 

إن مستوى وعي معلمات التربية الرياضية بمبادئ اإلسعافات األولية جاء بمستوى آبير من  .1
المعلمات إلى المستوى  من الناحية التطبيقية العملية فقد افتقدناولكن ظرية الناحية الن
  .المطلوب

التربية الرياضية تعزى إلى أظهرت الدراسة أنه ال يوجد فروق في مستوى وعي معلمات  .2
  .الخبرة والمؤهل العلمي متغيري 

  التوصيات

  ف الدراسة ونتائجها يوصي الباحثفي ضوء أهدا
الناحية  رفة اإلسعافات األولية وخاصة منمعضرورة اهتمام معلمي التربية الرياضية ب .1

، وضرورة ان يدرس مساق االصابات واالسعافات على الصعيدين النظري العملية
  .العمليو

  .)التنفس، والقلب(في أولويات اإلسعاف األولي  بية في المدرسينإجراء دورات تدري .2

التربية الرياضية بشكل خاص  على المعلمين بشكل عام ومدرسيمشابهة إجراء دراسات  .3
   .والحد من تطور اإلصابة ومضاعفتها للوقاية من اإلصابات
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  )1(ملحق رقم 

  االستمارة الخاصة الستطالع رأي

 المحكمين لإلستبانه

  

  المحترم  ------------------------األخ 

  

ة في محافظة     "يقوم الباحث بدراسة بعنوان    مستوى وعي معلمات التربية الرياضية بمبادئ اإلسعافات األولي
  ".نابلس

ذا المجال،    لذلك فقد تم اختيارك آعضو لتحكيم هذه االستبانة المقترحة لما عهدنا عنك من خبرة ومعرفة في ه
ى    نرجو من حضرتكم التكرم بقراءة االستبا ديل عل راح أي تع نة بعناية وإبداء مالحظاتكم حول الفقرات من حيث اقت

  .المحتوى واقتراح أي تعديل على الصياغة اللغوية وآذلك من المحكمين زيادة فقرات أخرى لها عالقة بالموضوع

  

  مع وافر االحترام والتقدير

  

  البـــــاحث 

  :أختي المعلمة 

  

ة في         "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان    ادئ اإلسعافات األولي ة الرياضية بمب مستوى وعي معلمات التربي
ان  " محافظة نابلس لذلك نرجو من حضرتكم التكرم بقراءة فقرات االستبيان بعناية واالستجابة على الفقرات في المك

  . بحث العلمي فقط الذي تعتقد أنه أقرب لكم، علمًا بأن جميع المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستستخدم لغاية ال

  

  

  البـــــاحث 
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  :المعلومات الشخصية

  )      (، ماجستير(       )،   بكالوريوس )      (دبلوم :  المؤهل العلمي  -

  سنة فأآثر) 11(   سنوات،) 10 – 6(من   سنوات، )5 – 1(من :  الخــــبرة  -
       

  

 بدرجة  الفقرات  الرقم
  آبيرة جدًا

بدرجة 
ة بدرج  متوسطة  آبيرة

  قليلة
بدرجة 
  قليلةجدًا

            أدرك أهمية اإلسعافات األولية   -1
عافات     -2 حيحة لإلس الطرق الص د ب أتقي

  األولية
          

أهتم بنصح اآلخرين في استخدام طرق     -3
  .اإلسعافات األولية

          

            أهتم بتعلم اإلسعافات األولية    -4
ة    -5 أؤمن بأن تعلم مبادئ اإلسعافات األولي

  .روري لكل فردض
          

وعي الصحي        -6 ادة ال التعليم يسهم في زي
  .لدى الطالبات

          

عندي القدرة على التعامل مع اإلصابات   -7
اء حصة      ات أثن ا الطالب التي تتعرض له

  .التربية الرياضية 

          

عندي القدرة على إسعاف الطالبات التي   -8
  .تتعرض للنزيف الخارجي 

          

ه   -9 ي يس اة   تعليم اذ حي رعة إنق ي س م ف
  .الطالبات المصابات في المدرسة

          

ل    - 10 ة تقل ي المدرس دي ف اه عن ادة االنتب زي
  .من الحوادث 

          

ي     - 11 ات ف عاف الطالب ن إس ن م أتمك
  .اإلصابات المدرسية بشكل عام 

          

ة       - 12 ة إسعاف أولي وفير علب أحرص على ت
  .في المدرسة

          

وفير م    - 13 ى ت رص عل ة  أح تلزمات علب س
  .اإلسعاف األولية

          

ي      - 14 ة اإلسعاف األول أستطيع استخدام علب
.  

          

ل       - 15 ة آ ي وظيف ة ف رة والمعرف دي الخب ل
  .مكون من مكونات صندوق اإلسعاف 
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 بدرجة  الفقرات  الرقم
  آبيرة جدًا

بدرجة 
ة بدرج  متوسطة  آبيرة

  قليلة
بدرجة 
  قليلةجدًا

دمات     - 16 ة خ ى ممارس درة عل دى الق ل
  .اإلسعاف في الطوارئ

          

أبادر في إسعاف المصابين في حاالت       - 17
  .رئالطوا

          

وير    - 18 ي دورات تط تراك ف ادر لالش أب
عافات   ال اإلس ي مج راد ف درات األف ق

  .األولية

          

  
  )2(ملحق رقم 

 اسماء لجنة المحكمين وتخصصاتهم ورتبهم العلمية ومكان عملهم
  

  مكان العمل   الرتبة العلمية   التخصص   اإلسم  الرقم 
ب نظريات التدري عماد صالح عبد الحق . د. أ  .1

  الرياضي 
  جامعة النجاح الوطنية   أستاذ 

  جامعة النجاح الوطنية   أستاذ مشارك   اإلصابات الرياضية   وليد خنفر . د  .2
العالج الطبيعي وعلم   زياد ترآمان . د  .3

  الحرآة 
  الجامعة األمريكية   أستاذ مساعد

  )أبو ديس( جامعة القدس  أستاذ مساعد  العالج الطبيعي   عبد السالم حمارشة . د  .4
االبتسامة ( مرآز  أستاذ مساعد   عالج طبيعي   نصر أبو خضر . د  . 5

  )التخصصي نابلس
 


