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 بمبادئ اإلسعافات األوليةاألنبار مستوى وعي مدربي كرة القدم في محافظة 
 أ.د. وعد عبد الرحيم فرحان   أ.م.د. عدنان فدعوس عمر م.د نصر خالد عبد الرزاق

 جامعة األنبار –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 مستخلص البحث

هدف البحث الى البعاف  لى مةب د   ب مدابب كاا القد  الب محلال   اا بلا بمبلدا 
ااةعلاللد اا لي  ببعل لمب يا الم ه  العلمب  الخباا ، امل  ي   البحث القد اشبملد  لى مدابب 

  مدابل ، امل م  ص البحث القد اةبخد  البلحث د الم  ص 200محلال   اا بلا  البلل)  دده  ،
ال صفب  ذلك لمةئم    بيع  مشكل  البحث امل اه  ااةب بل لد البب ا  اد بلد مةب د   ب 
مدابب كاا القد  الب محلال   اا بلا كلد م خفمل الب مبلدا ااةعلاللد اا لي   كذلك م خفمل 
 ببعل للم ه  العلمب  الخباا ، امل اه  الب صيلد هب ما اا اهبمل  مدابب كاا القد  الب محلال  
اا بلا بمبلدا ااةعلاللد اا لي   كذلك ا ااء د ااد ب  ياي  لمدابب المحلال   الب ا ل يلد 

 ااةعلاللد اا لي   
Summary of the research 

The level of awareness of football coaches in Anbar province with the principles of 

first aid 

Prof. The promise of Abdul Rahim Farhan d. Adnan Fadous Omar M. Nassr Khalid 

Abdul Razzaq 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences - Anbar University 

The aim of the research was to identify the level of awareness of football 

coaches in Anbar province with the principles of first aid according to the variable of 

scientific qualification and experience. The sample of the research included the trainers 

of Anbar governorate, number of 200 trainers. The research method used the 

descriptive method to suit the nature of the problem search The most important 

conclusions are that the level of awareness of football coaches in Anbar province was 

low in the principles of first aid as well as low in accordance with the scientific 

qualifications and experience. The most important recommendations are the need for 

football coaches in Anbar province of first aid principles as well as the development 

courses for the province's top priority first aid 

 :مقدمة   - 1
ُيعد اإلةعلف األ لب ب بيقل  لم م    مد األ مل  اإلةعلالي  الصحي   البب بب لةب مع 

ةيلد مبعلاف  لي ل الب بقدي  العةج  الحملي   الا لي  للمصلبيد،  يص  المصلب إلى ا لي  أةل
 بعليملد اإلةعلف األ لب  ب بيقلبه إلى الحفل   لى حيلا المةبشفى   ب دف بي  أ  ي ق  إلى 

  الصحي   لى بحةيد حللبه  ة ءا   العم المصلب  م ع حللبه أد ب داد 
إلةعلف األ لب يب لى مة  ليلد هلمه الب القيل  ببقيي  شلم  للحلدث أد مد يق   بم م  ا   

 الم  ف الذس       ه ث  بشخيص حلل  مد أصيب ث  المبلداا بب بيق العةج األ لب الم لةب 
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ببلر األ ل ي  الب   الكلالب بةا    معلل   اإلصلب  ال احدا أ  المبعددا البب حلد بللمصلب  ا 
ا أشخلص الب   د  احد،   ليه الإد اإلةعلف األ لب ما اس الب العةج الب حلل  إصلب   د

حيلا البشا، أل ه إ قلذ لحيلا الايلمب المصلب أث لء المبلااا   أه  شبء الب اإلةعلف األ لب ه  
ال  ب  القداا  لى البعاف   د حد ث الحلدث   لى الشخص ال ا ب " المةعف "  ليه أد يك د 

 المعاال  الب البعاف الب الم ا ف الحا    لى دا   مد كبياا مد ال  ب   
لمل  بب الا الب المداب الايلمب صف  المةعف  ذلك   لى ما اا أد   يشيا البلحثيد  

يحدث مد ح ادث الب الفايق مث  الكةا أ  ال اح أ  الحا ق أ  غيا ذلك مد الح ادث البب 
ةعلاللد معاال  بمبلدا اإلبصيب الة بيد الب الفايق، لذلك  لى المداب أد يك د  لى دا   مد ال

األ لي  حبى يبمكد مد إ قلذ حيلا أس ا ب  د يبعاض لإلصلب  ،  الخباا ل ل د ا كبيا الب مقداا 
العلم  الخباا له د ا كبيا الب مدد   ب  ال  ب  القداا  لى البصاف الب الم ا ف الحا  ،

 علة المةعف األ لب  م  ل: إالمدابيد  ه لك الكثيا مد الم لااد البب مد ال ا ب إبقل  ل مد  ب  
القلب  الائبيد،    ف ال  يف، معلل   الحا ق  ال ا ح  الكة ا،   ق  المصلبيد  ب دئ  المصلب 
 أد أهمي  اإلةعلف األ لب   د معاالب ل بأد الدملد ا يةب  ب  د األكة يد ألكثا مد ثةث 

خلا ب للدملد أ  مل يعاف بللخةيل د لئق  بعدهل ببدأ خةيل الدملد بللم د مببدئ  مد ال ةف ال
 الحاكي   هب البب ببحك  بلأل ااف  الحاكلد اإلاادي   آخاهل المااك  المةئ ل   د الب فس  ال بض 

 بكمد أهمي  البحث ك  ه يبحث الب مةب د   ب مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا       
   ه الذس يعللص هذا الم م ر الب حد د بمبلدا اإلةعلاللد األ لي   ُيعد هذا البحث األ   مد 

    ل  البلحث د
ل  أمل  الب  الم   يةعى إلى بحةيد مةب د ال  ب بمبلدا األةعلف األ لب لدد المدابيد  مع  

البلحثيد إل ااء الم يد مد الدااةلد ح   مةب د ال  ب بمبلدا األةعلف األ لب الب ألعلب 
 ايلمي  أخاد  ب داد األهمي  ك د أغلب األ دي  الايلمي  بللمحلال   ا ي  د الي ل مةعف أ لب  

 شكلة البحث:م
مد خة   م  البلحث د الب كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم   خباب    بخصص   الب      

م ل  اإلصلبلد الايلمي   العةج ال بيعب  كذلك الب م ل  البدايب الايلمب، حيث   د ا أد 
ابب دمةب د ال  ب بمبلدا اإلةعلف األ لب مئي   دا  لدد العديد مد المدابيد بشك   ل   م

كاا القد  الب محلال   األ بلا بشك  خلص، مع العل  بأد بعض هذه ال ا بلد اإلةعلالي  بقع  لى 
 لبق المدابيد الايلمييد لمل ب ا     مد إصلبلد أ  ح ادث مفل ئ  أث لء مملاة  األ ش   

ب كاا بالايلمي  الم   ي   الةم   ي ،  لذلك إابأد البلحث د إ ااء بحث لمعاال  مةب د   ب مدا 
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القد  بمبلدا اإلةعلاللد األ لي  الب محلال   األ بلا لل   ف  لى  قل  المعف بب بيق مبلدا 
 اإلةعلف األ لب الب األ دي   

 أهداف البحث :
 البعاف  لى مةب د   ب مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا بمبلدا اإلةعلاللد األ لي   -1
معاال  الفا ق الب مةب د ال  ب لدد مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا بمبلدا اإلةعلاللد   -2

 األ لي  ببعل  لمب يا الم ه  العلمب 
البعاف  لى الفا ق الب مةب د ال  ب لدد مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا بمبلدا  -3

 اإلةعلاللد األ لي  ببعل  لمب يا الخباا  
  تحديد المصطلحات :

: هفففف  مففففدد المعاالفففف    ففففد الشففففخص بللبصففففاف الففففب الم ا ففففف الحا فففف  مثفففف  اإلصففففلب   الااااوعي
    25: 1991،اب   مي : الب حلدث

: هففففف  بقفففففدي  العففففف د  العفففففةج األ لفففففب لإل ةفففففلد المصفففففلب الفففففب حفففففلدث أ   اإلساااااعافات االولياااااة
لبلقففففففب الخففففففدملد المبخصصفففففف  أ   صفففففف   ةففففففيلاا  المةبشفففففففىكلاثفففففف ، الففففففى حففففففيد  قلففففففه إلففففففى 

     22: 2001،الكية ب:  الم   ا  ال  ا   المداب  اإلةعلف
:هففففف  الشفففففخص الفففففذس يقفففففع  لفففففى  لبقفففففه بخ فففففي    ب  فففففي   مليففففف  البفففففدايب  ب  يفففففه  المااااادرب

 الة بيد  ب   أث لء  بعد  الم لالةلد الايلمي    
جراءاته الميدانية :  2-1  منهجية البحث وا 
 : منهج البحث  2-2

  صفب  ذلك لمةئمبه   بيع  البحث   إةبخد  البلحث د الم  ص ال      
  مجتمع البحث : 2-3

   مدابل   250بك د م بمع البحث مد مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا  البلل)  دده  ،
  عينة البحث  : 2-4
بك د  ي   البحث مد مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا، حيث ب  إخبيلا  ي    مدي  بل)     

  يبيد خصلئص  ي   البحث حةب 1  مدابل  الب أ دي  محلال   األ بلا    ال د   ،200 دده ، 
 مب ياس الم ه  العلمب  الخباا  
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 جدول )1(
 لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة  البحث تبعا  يبين عينة 

 أداة البحث : 2-5
اإل ةر  لى األدب الباب س  الصحب بعدهل  ل  البلحث د بب لء إةببل   مك    مد   ئيد،  ب     

  Likrtsد  ب  إةبخدا  مقيلس ليكااد الخملةب، عبلاا  ء المعل ملد الشخصي ،  ال  ء الثل ب ال
بد ي  الخبااء الب م ل  البابي  اللإل لب   لى العبلااد  بعد بصميم ل ب   ام ل  لى م م    مد 

  القاا 29  ل   الايلم   اإلةعلاللد األ لي    بك  د  بلااد اإلةببل   الب ص اب ل األ لي  مد ،
 لكد بعد  ام ل  لى الخبااء  المبخصصيد  ب  حذف القااد  بعدي  القااد  أخاد حةب اأي   

   القاا 19 أصبحد بص اب ل ال  لئي  ،
 :  صدق األستبانة 2-5-1

للبأكد مد صدق اإلةببل   ب   ام ل  لى م م    مد الخبااء  المبخصصيد مد ذ س      
الخباا الب م ل  اإلةعلاللد األ لي   البابي  البد ي    ل   الايلم  ، حيث ب  بعدي  بعض العبلااد 

  حذف البعض اآلخا لبصب  بص اب ل ال  لئي   
 الثبات: 2-5-2
د معلدل  كا  بلخ الفل ، حيث  ص  معلم  الثبلد الى ،        للبحقق مد الثبلد اةبخدم   

  ه   يد اغااض البحث 
  المعالجات اإلحصائية : 2-6
   للعل   اا بمل ي   SPSSإةبخد  البلحث د با لمص ، 
 
 
 
 

 النسبة المئوية % العدد مستويات المتغيرات المتغيرات المستقلة

 المؤهل العلمي

 %25 52 إعدادية

 %25 52 بكالوريوس
 %25 5 ماجستير
 %25 52 دكتوراه

 الخبرة التدريبية
 %25 122 سنوات فأقل 5
 %25 52 سنوات 6-12

 %25 52 سنوات 12أكثر من 
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 الباب الثالث : 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -3 
 -عرض النتائج : 3-1
 : الهدف االول- 

بحقيقل ل ذا ال دف الذس يشيا الى البعاف  لى مةب د   ب مدابب كاا القد  الب محلال       
   t- testاا بلا بمبلدا ااةعلاللد اا لي  القد اةبخد  البلحث د ااخببلا البلئب لعي   مةبقل  ، 

  الب24 1  بل حااف معيلاس ،40  د ابم  اد ال ة  الحةلبب المبحقق لدا لد العي    د بل) ،
     د 3    د بل د القيم  البلئي  المحة ب  ،31حيد اد  ال ة  الفامب للمقيلس  د بل) ،
  ببيد 291 3   البلل   ،05 0   مةب د دال  ،199مقلا ب ل بللقيم  ال د لي    د دا   الحاي  ،

حصلئي  ا اد القيم  البلئي  المحة ب  هب ا لى مد القيم  ال د لي  ممل يع ب    د الا ق ذاد دال 
   يبيد ذلك  2 الذس يع ب اد مةب د ال  ب بلإلةعلاللد اا لي  كلد م خفمل  ال د   ،

   2 د   ،

 : الهدف الثاني 
بحقيقل ل ذ ال دف الذس يشيا الى البعاف  لى مةب د ال  ب بلإلةعلاللد اا لي  ببعل لمب يا 

  اليمل بل) 1   بل حااف معيلاس ،31الخباا القد ا  اد ال بلئص اد ال ة  الحةلبب لعي   الخباا ،
     لمعاال  دال  الفا ق ب9 4   بل حااف معيلاس ،35مب ة  الحةلبب لعي    ليل  الخباا ،

  هب ا   مد 11 2اةبخدا  ااخببلا البلئب لعي بيد مةبقلبيد  ببيد اد القيم  البلئي  المحة ب  ،
  ممل يع ب ا ب  د 05 0   مةب د دال  ،199   بدا   حاي  ،291 3القيم  ال د لي   البلل   ،

  3ال د   ،   الا ق ذاد دال  احصلئي  الب مةب د ال  ب بلإلةعلاللد اا لي  ببعل لمب يا الخباا
 يبيد ذلك 

 

 العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 درجة
 الحرية

 القيمة
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

مستوى الداللة 
2.25 

 غيا دا  291 3 3 199 31 20 1 40 222

 العينة المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة
التائية 

 المحسوبة

مستوى 
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

 مستوى الداللة
2.25 

 1 31 100 الخبرة
 غيا دال  291 3 199 11 2

 9 4 35 100 عدم الخبرة
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 : الهدف الثالث 
بحقيقل ل ذا ال دف الذس يشيا الى البعاف الى مةب د الفا ق الب ال  ب بلاةعلاللد اا لي  ببعل 
لمب يا الم ه  العلمب القد ا  اد ال بلئص اد ال ة  الحةلبب للعي   البب لدي ل م ه   لمب  د بل) 

  42، ب  اليمل بل) ال ة  الحةلبب للعي   البب ليةد لدي ل م ه   لم3 4   بل حااف ،1 43،
   t-test   لمعاال  دال  الفا ق ب  اةبخدا  ااخببلا البلئب لعي بيد مةبقلبيد ، 9 4 بل حااف ،

   بدا   حاي  291 3  هب ا   مد القيم  ال د لي  ،11 2 ببيد اد القيم  البلئي  المحة ب  ،
 د ال  ب   ممل يع ب ا ب  د الا ق ذاد دال  احصلئي  الب مةب05 0   مةب د دال  ،199،

   يبيد ذلك  4بلاةعلاللد اا لي  ببعل لمب يا الم ه  العلمب  ال د   ،

 
 -مناقشة النتائج : 3-2

  يبيد اد الفا ق كل د غيا مئ ي  للم ه  العلمب  ال  ب بلإلةعلاللد اا لي   4، 3، 2ال د   ، 
 يع   البلحثيد الةبب الب ذلك لعد  ب بيق اغلب المدابيد الب محلال   اا بلا لمبلدا ااةعلاللد 

 ةيق مع باا لي    ايل   مليل الب ال حداد البدايبي   اهمل  الد ااد البخصصي  البب بقل  بلل
د ائا صح  المحلال   ا  كلي  ال ب بلل لمع  كلي  البابي  البد ي    ل  الايلم   الباكي   لى 
 ال  ا ب البد ي   الم لاي   الخ  ي  لل حداد البدايبي   اهمل  ال  ا ب الخلص  بلإلةعلاللد اا لي  

 الخاتمة:-4
ك  اإلةعلاللد األ لي   لء بش د مةب د   ب مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا بمبلداا

  اد الدااة  أ م خفض مد ال لحي  ال  اي    الب بيقي  العملي  الل  يصل ا إلى المةب د الم ل ب 
أ ه ا ي  د الا ق الب مةب د   ب مدابب كاا القد  الب محلال   األ بلا بع د إلى مب ياس الخباا 

  الم ه  العلمب  
 المصادر
  :   داا اإل بصل  لل بل   اإلةعلاللد الب الحلاد ال لائ  بد الاحمد أب    مي ،

   1991 ال شا 
    :  مي  ، ماك  األلفي  لب إةعلاللد األلفي  المعلصاا ل ب  بلايد   إبااهي  الكية ب 

 . 2226 الصح   الم بمع ،

 العينة المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة
 التائية المحسوبة

مستوى 
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

 مستوى الداللة
2.25 

 3 4 1 43 100 المؤهل العلمي
مؤهل  ال يوجد غيا دال  291 3 199 11 2

 علمي
100 42 4 9 
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 (1)  ملحق
 اإلستبانة

 المحترم  ------------------------األخ 
بحث بعنوان ) مستوى وعي مدربي كرة القدم في محافظة األنبار يقوم الباحثون بإجراء   

 بمبادئ اإلسعافات األولية( .
لذلك فقد تم اختيارك كعضو لتحكيم هذه االستبانة المقترحة لما عهدنا عنك من خبرة 
بداء مالحظاتكم  ومعرفة في هذا المجال0 نرجو من حضرتكم التكرم بقراءة االستبانة بعناية وا 

رات من حيث إقتراح أي تعديل على المحتوى واقتراح أي تعديل على الصياغة اللغوية حول العبا
 وكذلك من المحكمين زيادة فقرات أخرى لها عالقة بالموضوع .
 مع وافر االحترام والتقدير

 الباحثون                                                   
 

 السيد المدرب المحترم 
مستوى وعي مدربي كرة القدم في محافظة األنبار بإ ااء بحث بع  اد ، يق   البلحث د  

 بمبادئ اإلسعافات األولية( .
 ا   مد  البكا  بقااءا القااد ااةببل   بع لي   اإل لب   لي ل الب المكلد الذس بعبقد أ ه       

 علمب الق    ث الأ اب لك  ،  لمل  بأد  ميع المعل ملد البب ةيب  الحص    لي ل ةبةبخد   للبح
 مع شكرنا وتقديرنا لكم

 المعلومات الشخصية:
 ( ( بكالوريوس )   ( ماجستير)  المؤهل العلمي :  إعدادية  ) ( دكتوراه ) 
 ( سنوات 0 5 – 1الخاااابرة :  من) ( سنة فأكثر11( سنوات 0 ) 12 – 6من ) 

محافظة األنباراإلسعافات األولية في  مستوى وعي مدربي كرة القدم بمبادئ   

 العبارات ت
بدرجة كبيرة 

 جدا  
بدرجة 
 متوسطة كبيرة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 جدا   قليلة

      أدرك أهمية اإلسعافات األولية . -1
      أتقيد بالطرق الصحيحة لإلسعافات األولية. -2
      أهتم بنصح اآلخرين في إستخدام طرق اإلسعافات األولية. -3
      اإلسعافات األولية  .أهتم بتعلم  -4
      أؤمن بأن تعلم مبادئ اإلسعافات األولية ضروري لكل مدرب . -5
      التدريب يسهم في زيادة الوعي الصحي لدى المدربين . -6



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

353 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- 
عندي القدرة على التعامل مع اإلصابات التي يتعرض لها 

      الالعبين أثناء التدريب والمباريات .

القدرة على إسعاف الالعبين الذين يتعرضون للنزيف عندي  -8
 الخارجي .

     

5- 
تعليمي يسهم في سرعة إنقاذ حياة الالعبين المصابين في 

 الملعب.
     

      زيادة اإلنتباه عندي في الملعب تقلل من الحوادث . -12
      أتمكن من إسعاف الالعبين في اإلصابات بشكل عام . -11
      على توفير علبة إسعاف أولية في الملعب.أحرص  -12
      أحرص على توفير مستلزمات حقيبة  اإلسعاف األولية. -13
      أستطيع إستخدام حقيبة اإلسعاف األولي . -14

15- 
لدي الخبرة والمعرفة في وظيفة كل مكون من مكونات حقيبة 

      اإلسعاف .

16- 
اإلسعاف في الحاالت لدي القدرة على ممارسة خدمات 

 الطارئة.
     

      أبادر في إسعاف الالعبين المصابين في حاالت الطوارئ. -13

18- 
أبادر لإلشتراك في دورات تطوير قدرات المدربين في مجال 

 اإلسعافات األولية.
     


