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  ىمستو و�� منقذي السباحھ ملبادئ �سعافات �ولية 

  فداء أحمد م يار    

دن قسم ال.-بية الر*اضية، 'لية علو       رم الر*اضة، جامعة مؤتة، �

  lilian_jamal@yahoo.com:  ال��يد 	لك��و�ي    

  :م:9ص البحث

اســــة للتعــــرف ع5ـــ4 مــــدى و2ــــ1 منقــــذي الـــسباحة بمبــــادئ 	ســــعافات �وليــــة  ر>ـــدفت الد

ق Bــــ1 مـــدى الــــو12 للمنقــــذين وفقـــا للمتغ<ــــ�ات  اOPــــNس،  املؤ>ــــل (وباإلضـــافة اEــــ4 التعــــرف ع5ـــ4 الفــــر

QPا ،RSيفالعلNاسـة، ) ��ة العملية، التص راستخدمت الباحثة املن^[ الوصفي ملالئمتھ لطبيعـة الد

اسـة مـن  منقـذ ومنقــذة ) 300(ركمـا تـم اسـتخدام 	سـتhيان fـأداة OPمـع البيانـات، تbونـت عينـة الد

م 	حـــصائية   (Spss)وواملـــصنف<ن مـــن مركـــز اعـــداد القيـــادات الـــشبابية وpعـــد اســـتخدام برنـــامج الـــز

جـة لتحليل ا اسة أن مستو و12 منقذي السباحة باإلسـعافات �وليـة جـاء بد رلنتائج توصلت الد ىر

ق ذات داللــھ إحــصائية Bــ1 مــستو الــو12 للمنقــذين  ىمرتفعــة، كمــا أظ|ــرت النتــائج عــدم وجــود فــر و

ــــز ملتغ<ـــــ�ات  اســـــة باإلســـــعافات �وليـــــة ~عـ ىعينـــــة الد ــــ�ة العمليـــــة، (ر ــــNس، املؤ>ـــــل العلSـــــR، اQP�ـ اOPـ

ات ا�عـاش باإلسـعافات �وليـة للمنقـذين وتو) التصNيف ة 	سـتمرار �عقـد دو ر��� الباحثة بـضر ور

  .وpشbل مستمر وذلك أل>مي��ا 1B نجاح عملية 	نقاذ

 . منقذي السباحة، 	سعافات �ولية:ال=لمات >فتتاحية
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Awareness level of swim lifeguards of the principles of first aid 

Fida Ahmed Mehyar 

Department of Physical Education, College of Sports Sciences, 
Mutah University, Jordan 

Email: lilian_jamal@yahoo.com 

Abstract: 

The study aimed to identify the awareness of swimming rescues in the 
principles of first aid, in addition to identifying them differences in the 
awareness of the rescues according to the variables (gender, education 
qualification, practical experience, classification) were used. 

The researcher has a descriptive approach for its relevance to the 
nature of the study, and the questionnaire was used as a fool to collect 
date, the study sample of (300) rescuers and classifiers from the youth 
leadership preparation center after using the program statistical zoom 
(Spss) to analyze the results the study found that the level of awareness 
of swimming rescuers about aids the primary score was high, and the 
results showed that there were no statistically significant differences in 
the level of consciousness the rescuers of the study sample with first 
aid attributed to variables to variables (gender, educational 
qualification, work experience, classification) the researcher 
recommends the need to continue holding first aid resuscitation 
sessions for rescuers on an ongoing basis its importance in the success 
of the rescue operation. 

Key Words: swimming life guard, first aid     
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:املقدمھ  

دن �ـشbل  ران التطو وال��ضة العمرانية ال�R ش|د>ا العالم 1B �ونة �خ<ـ�ة وpـشbل عـام و� ر
خاص و	>تمام الكب<� بال��ة العامة للمجتمـع أدى اEـ4 ان�ـشار املراكـز ال��ف��يـة واملـسابح �ـشbل 

سـة الر�اضـة مـن أجـل الـ��ھ العامـة و�اعتبـار أحـوا داد 	>تمـام بمما ركب<� وا ض الـسباحة مركـز ز
ـــادي تلـــــك �مــــاكن ســـــواء الـــــسياحية أو  داد عــــدد مرتــ زجــــذب ألفـــــراد ا�Oتمـــــع مــــن مختلـــــف فئاتـــــھ وا
قاملسابح التعليمية ممـا أدى اEـ4 حـدوث عـدد كب<ـ� مـن حـوادث الغـر وأحـداث مؤسـفة وفواجـع ممـا 

شـــراف ناســتد42 اEــ4 	>تمـــام بأعــداد منقـــذين مــؤ>ل<ن تأ>يـــل علSــR وعم5ـــ1 تbــو جـــل ا>تمــام|م 	
و	نقاذ ع15 تلك املسطحات املائية وقـد حملـت تلـك الرايـة مركـز اعـداد القيـادات الـشبابيھ بحيـث 
�اضة السباحھ للعمل 1B مجال 	نقاذ ع45 املسطحات املائية  ريتم تأ>يل وصقل عدد ممن يتقنو  ن

ســـعافات اEــ4 أن 	) 2016الــصعوب (و�تــضمن >ــذا التأ>يــل جــانب<ن مــا¢ي واســعافات أوليــھ و¡ــش<� 
ر�وليـــھ §�ــــدف اEـــ4 ا�Pفــــاظ ع5ـــ4 حيــــاة املــــصاب ومنـــع تــــد>و حالتـــھ وتحــــس<ن حالـــة املــــصاب ســــواء 

 ا4E أن تقديم 	سعافات �وليھ ¬عت�� (Doleschal 2006)النفسيھ أو البدنيھ و�تفق ذلك ملا ذكره 
 1B سواء Rانب الر�ا�OP1 اB تمعOل من يتعامل مع فئات ا�f  ملعب أو مسبح واجبا يقع ع45 عاتق

مھ مما ¬س|ل عليھ الرعاية الطبية  زأو أماكن ترف��يھ وأن يbو لديھ معدات لالسعافات �وليھ الال ن
  . عمل|ا فيما �عد

ن (ىو�ـــر  ر وآخـــر والتكــــر أن م|نــــة 	ســـعافات �وليــــھ م|مـــھ وغايــــھ Bـــ1 الدقــــھ اذ أ±�ــــا ) 1996يو
ه 1B تقديم ا لعالج �و1E املناسب و�أسـرع وقـت وقـد ر~شمل تقييم ا�Pادث و~´Qيص ا�Pالھ واملباد

  .نتbو حالھ أو أك·� من حالھ

اسة   :رمش=لة الد

نان 	صابات �شbل عام 1B حياتنـا اليوميـھ ~ـشbل جـزء كب<ـ� فـال يخلـو م¹ـ¸ دو حـدوث  ل
اصــابات ألفــراد أســرتھ ن�يجــھ ل�ºركــھ لــذا فــان التــصرف الــسليم والــ��يح Bــ1 تلــك املواقــف ~عت�ــ� 

ات ¼Oــــر أســــاس Bــــ1 تخفيــــف  ر اك�ــــساب م|ــــا الناتجھ عــــن 	صــــابھ لــــذا بــــات مــــن الــــضر ر	ضــــرا ير و
ة قــــصو Bــــ1  �ات امل�ºــــھ OPميــــع أفــــراد العائلــــھ، و�مــــر يــــصبح ضــــر ى	ســــعافات �وليــــھ مــــن ضــــر ر ور و
حــــاالت العمــــل مــــع �مــــاكن الر�اضــــيھ �ـــــشbل عــــام واملــــسطحات املائيــــھ �ــــشbل خــــاص اذ للمـــــسابح 

جھ لوجود اOPسم 1B املاء فانھ معرض �Pدوث حاالت خصوصيھ 1B حالة حدوث 	صابات ذلك تي
قالغـــر ســــواء fانــــت ألســـباب ج|ــــل Bــــ1 الـــسباحھ أو حــــدوث اصــــابات مختلفـــھ أدت بالن�يجــــھ للغــــر  ق
�ب واعـداد املنقــذين واملنقــذات وتــأ>يل|م للعمــل  روفقـدان ا�Pيــاه، ومــن خــالل  عمـل الباحثــھ Bــ1 تــد

تـــأت الباحثـــھ د راســـة ا�Pـــصيلھ املعرفيـــھ وتقـــيم و2ـــ1 املنقـــذين ركمنقـــذين ع5ـــ4 املـــسطحات املائيـــھ ا
  .واملنقذات باالسعافات �وليھ

اسة   :رأLمية الد

~عـــد مؤشـــر لOºنــــة 	نقـــاذ املــــا¢ي والتـــا�ع ملركزاعـــداد القيــــادات الـــشبابيھ عــــن مـــدى و2ــــ1  .1
 	وليھ.املنقذين ملبادئ 	سعافات

  .ملائي<نىتقيم محتو م��اج 	سعافات �وليھ ل��امج تأ>يل املنقذين ا .2
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اسة   :رأLداف الد

           4Eاسة التعرف ا   :ر§�دف الد

دن ملبادئ 	سعافات �وليھ -  � 1B رمستو و12 منقذي السباحھ  .ى

دن ملبـــادئ 	ســـعافات �وليـــھ وفقـــا  -  ق Bـــ1 مـــستو و2ـــ1 منقـــذي الـــسباحھ بـــاأل رالفــر ى و
 ).اNOPس ، املؤ>ل العلRS، اQP��ة العمليھ، التصNيف(ملتغ<�ات 

اسةNسا   :رؤالت الد

دن ملبادئ 	سعافات �وليھ -  � 1B رما مستو و12 منقذي السباحة  .ى

ق ذات داللـــھ احــصائيھ عنــد مــستو داللـــھ -  ى>ــل >نــاك فــر Bــ1 مــدى و2ـــα ( 1≥0,05(و
ـــھ وفقـــــا ملتغ<ـــــ�ات  دن ملبـــــادئ 	ســـــعافات �وليــ ــــسباحھ Bـــــ1 � اOPـــــNس ، (رمنقـــــذي الـ

  )املؤ>ل العلRS، اQP��ة العمليھ، التصNيف

اسةم   :رحددات الد

1. 1BغراOPدنية ال|اشمية: ا��دد ا  .راململكة �
ـــــا�ي .2 ــــــدد املbـــ ـــھ اQPاصــــــــھ بالــــــــسباحھ(أمــــــــاكن العمــــــــل : ا��ـ ــــــادق، �نديـــــ ) اOPامعـــــــات، الفنــ

ة الشباب/ واملOÁل<ن 1B مركز اعداد القيادات الشبابيھ ا رو  .ز
3. RÃ1 الف��ة ما ب<ن الفصل الصيفي : ا��دد الزمB اسة ¡ع أداة الد رتم تو  ).2019/2020(ز
ة الشباب/ املنقذين املOÁل<ن 1B مركز اعداد القيادات الشبابيھ: يا��دد الhشر .4 ا رو   .ز

اسة   :رمصط:Qات الد

اسة للمصط�ºات التاليھ               :رتطرقت الد

 Åــ1 اQPطـوات �وEــ4 ال�ـR يجـب أن ن�بع|ــا للعنايـھ باملــصاب مـن أجــل :>سـعافات �وليـھ -
ىو�ــر ) 1998الــشاعر (تخفيــف مــن �ضــرار ال�ــR قــد تــنجم ع��ــا ا��افظــھ ع5ــ4 حياتــھ وال

�ـھ ال�ــf(Lippincott and Wilkins 2005) Rـل مـن  ر بأ±�ـا الرعايـھ والعنايــھ �وليـھ والفو
̧يف  ئھ أدت ا4E 	ختناق أو ال¹ ريتلقا>ا 	�سان ن�يجة للتعرض املفا�P ÏÐالھ �Îيھ طا

ـــاذ حي ــــــاء النقـــــ ح أو الكــــــــسو أو 	غمــ رأو اOPــــــــر ـــــــة و ـــتم تقــــــــديم الرعايــــــــة الطبيـ ــــــھ ح�ــــــــ� يـــــ اتــ
 . لاملتخصصھ لھ بوصو الفر�ق الطRÒ ملbان ا�Pادث أو بنقلھ ا4E أقرب مس�شفى

خـصة انقــاذ تـم اعــداده وتأ>يلـھ مــن قبــل :منقـذ الــسباحھ - Qص ا�Pاصـل ع5ــ4  ر و>ـو الـ́ـ
ة الــشباب، تخولــھ للعمــل كمنقــذ ع5ــ4 املــسطحات / مركــز اعــداد القيــادات الــشبابيھ ا رو ز

خصھ املنقذاملائي  رھ و�خضع fل عام 	ختبار تجديد 
ف متعـدده وال�ــR كـس�Óا مـن خــالل :ىمـستو الـو�� - ر >ـو مجمــوع مـا يمتلكـھ الفــرد مـن معـا

ات أو خ�ـ�ات وال�ـR تظ|ـر �ـشbل واÕـÔ عنـد مـن يمتلك|ـا مـن خـالل  ر~عليم أfاديRS أو دو
ب Bــ ر�ــسبة التحــصيل املعرBــ1 للــ´Qص ومــستو ا�Oموعــھ ال�ــR يقود>ــا fاملــد 1 الــصعيد ى

 Rالر�ا�(Kozulim, 2005) . 
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اسات السابقة   :رالد

ي ) 2017الشÙب (ىجر أ  pي كـرة القـدم Bـ1 الـدو اسـة >ـدفت للتعـرف ع5ـ4 مـستو و2ـ1 مـد رد ر ىر
 1B ق والفلسطيRÃ للمح��ف<ن بمبادئ 	سعافات �وليھ من وج|ة نظر الالعب<ن وكذلك تحديد الفر

�<ن بمبـــادئ 	ســـعافات � رمـــستو و2ـــ1 املـــد وليـــھ وفقـــا ملتغ<ـــ�ات اQP�ـــ�ة واملؤ>ـــل العلSـــR ومـــشاركة ى
ــــا  اســـــة ع5ـــــ4 عينـــــھ عـــــشوائيھ قوام|ـ ــــب وأجر�ـــــت الد ي ) 87(رالالعـــــب ومركـــــز الالعـ رالعبـــــا مـــــن الـــــدو

ي  pي كرة القدم 1B الدو اسة أن مستو و12 مد رالفلسطيRÃ للمح��ف<ن 1B كرة القدم وأظ|رت الد ر ىر
جــد أن >نالــك الفلــسطيRÃ بمبــادئ 	ســعافات �وليــھ مــن  ووج|ــة نظــر الالعبــ<ن وجــاءت مرتفعــھ و

�وس فــأع45، فيمـا لـم تظ|ــر  ق دالـھ Bـ1 مــستو الـو12 تبعـا ملتغ<ـ� املؤ>ــل العلSـR ولـصاÔP بbـالو رفـر ىو
ىنتــائج دالــھ احــصائيا Bــ1 مــستو وعــ��م بمبــادئ 	ســعافات �وليــھ وفقــا ملتغ<ــ�ات اQP�ــ�ة Bــ1 امللعــب 

ات ع5ــ4 مبــادئ ومـشاركة الالعــب ومركــز الالعـب وأو�ــ�� ر الباحــث ع5ـ4 أ>ميــة ال��ك<ـ̧ـ عنـد عقــد دو
  .	سعافات �وليھ

، الشي1Û والسعيدين ( فيما توصل fل من  اس��م ال�R >دفت للتعرف ) 2016يالشطناو ر1B د
ا4E ا�Pصيلة املعرفية لدى معلRS ال��بية الر�اضية بمبـادئ 	سـعافات �وليـة لالصـابات الر�اضـية 

دن وا ـــ4 رBـــــ1 جنـــــوب � نمعلـــــم اســـــتخدم البـــــاحثو املـــــن^[ الوصـــــفي باســـــتخدام ) 20(ل�ـــــR أجر�ـــــت ع5ــ
ـــھ لـــــدى معلSــــR ال��بيـــــھ الر�اضـــــيھ  	ســــ�بانھ OPمـــــع البيانــــات وأظ|ـــــرت النتــــائج أن ا�Pـــــصيلھ املعرفيـ
اســھ  دن جــاءت مرتفعـھ وتوصـلت الد ربمبـادئ 	سـعافات �وليـھ لالصــابات الر�اضـيھ Bـ1 جنـوب � ر

ق دالــھ  احــصائيھ بــ<ن ا�Pــصيلھ املعرفيــھ لــدى معلSــR ال��بيــھ الر�اضــيھ بمبــادئ واEــ4 عــدم وجــود فــر
دن تبعا للمؤ>ل العلRS، وأو�ـ�� البـاحثو اEـ4  ن	سعافات �وليھ لالصابات الر�اضيھ 1B جنوب � ر

ات متخصصھ ل|م ة 	>تمام بمبادئ 	سعافات �وليھ ملعلRS ال��بيھ الر�اضيھ وعقد دو رضر   . ور

اسة >ـدفت للتعـرف اEـ4 مـدى امـتالك طلبـة fليـة علـوم الر�اضـھ Bـ1 ) 2016الصعوب(ىأجر  رد
اسـة مـن  ات 	سعاف �و4E، وتbونـت عينـة الد رجامعة مؤتھ مل|ا طالبـا وطالـھ واملـOÁل<ن Bـ1 ) 190(ر

اسة �عد  اسة وأظ|رت الد رالفصل الصيفي واستخدم الباحث املن^[ الوصفي ملالئمتھ وطبيعھ الد ر
ات 	سعاف �و4E اجراء املعاOPات 	 رحصائيھ أن امتالك طلبة علوم الر�اضھ 1B جامعة مؤتھ مل|ا

ق دالـھ احـصائيھ  اسـة فـر جة أقل من متوسط كما أظ|ـرت الد جھ متوسطھ وأقرب ا4E د وجاء بد ر ر ر
شـات  ات و اسـة عقـد دو ر~عز ملتغ<� التقدير �fاديRS ولصاÔP 	متيـاز، ومـن أ>ـم توصـيات الد ور ر ى

	 1B وليھعمل للطلبة�و >ناك مساق اجبار لالسعافات bوليھ وأن ي	يسعافات    .ن

اســھ >ــدفت اEــ4 تقيــيم مــستو خــدمات وأدوات 	ســـعافات (Krutsch,et.al,2014)ى أجــر  ى د ر
) 20(ق�وليــھ Bــ1 املالعــب لــدى �عــض �نديــھ وفــر ال|ــواه لكــرة القــدم Bــ1 أملانيــا وتbونــت العينــھ مــن 

قمـن فـر كـرة القـدم ال %) 16(لقدم للشباب ال|واه وأظ|رت النتائج أن فر�قا من كرة ا) 77(ناديا و 
نمـن الفـر يمتلbـو حقيبـة اسـعافات أوليـھ ولكـن غ<ـ� %) 84(نيمتلbو حقيبة اسعافات أوليـھ وأن  ق

�<ن و�Nـسبة  لية املـد رمج|زه �شbل fا1B والسhب ¬عود اEـ4 أن تج|<ـ¸ تلـك ا�Pقيبـھ مـن مـسؤ %) 60(و
، وتوصــلت ال �<ن ينقـــص|م املعرفــة Bـــ1 أدوات 	ســعافات �وليـــھ قمــن تلــك الفـــر اســـة اEــ4 أن املــد رد ر

�<ن 1B فر كرة القدم ات اسعافات أوليھ للمد ة اجراء دو قوأو��� الباحثو بضر رن رر   . و

اســة قــام �àــا �<ن بواجبــا§�م القانونيــة تجــاه  (Azade,2014)روBــ1 د ر >ــدفت لتقــيم معرفــة املــد
اسة ع45 عنيـھ قوام|ـا الر�اضي<ن وال�R من ضم��ا العناية ا �ا مـن ) 322(رلطبية وقد أجر�ت الد رمـد

�<ن Bـــ1 ) 13( اســـة أن معرفـــة املـــد �اضـــيھ مختلفـــھ Bـــ1 اOPامعـــات 	يرانيـــھ وأظ|ـــرت نتـــائج الد رلعبـــھ  ر ر
اOPامعات بواج�Óم 1B العينھ الطبيھ تجاه الر�اضي<ن fانت ضـعيفھ ولـم يقـدموا 	سـعافات �وليـھ 
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�ب للر�اضي<ن ولم تكن >ناك ف �<ن تبعا ملتغ<�ات العمر واQP��ة 1B التد ق دالھ احصائيا ب<ن املد رر ر و
 .واملؤ>ل العلRS ونوع اللعبھ

قأن املنقــذ Bــ1 املــسطح املــا¢ي ¬عمــل كمــسعف Bــ1 اQPطــوط �ماميــة عنــد حــدوث حــاالت الغــر 
ق لــذا يجـب ال��ك<ـ¸ و	>تمــام  ح أو ا�Pـر ووقـد تbـو تلــك ا�Pـاالت مـصاحبھ للكــسو أو اOPـر و ر ن
ه ع5ـ4 التعـرف بتلـك املواقـف الـصعبھ، ممـا اسـتد42  جة و12 ومعرفة املنقذين 1B القد رع45 د ر
�hيــھ والفنيـھ لــدى املنقـذين Bـ1 املــسابح للتعامـل مــع حـاالت الغــر  فـع كفــاءة الbـوادر التد قاEـ4  ر ر

̧ال الطاقـھ املبذولـھ وال��ك<ـ¸ ع5ــ ه ع5ـ4 التعـرف Bـ1 اخ�ـ ركمـا أن QP�ـ�ة املنقـذ دو كب<ـ� Bـ1 القـد 4 ر
نعمليــة 	نقــاذ �ــشbل فعــال دو احــداث فوــ�� أو فقــدان الــسيطرة ع5ــ4 املــسطح املــا¢ي، fــل 
تلـــك �ســـباب مجتمعـــھ أدت بالباحثـــھ اEـــ4 اخـــضاع جانـــب 	ســـعافات �وليـــھ للبحـــث ملـــا ل|ـــذا 

ح الhشر�ھ واOPزء 1B عملية 	نقاذ دو >ام 1B انقاذ ر   . ر

اســة قـام �àــا  قـو�م متطلبــات م|نــة 	نقـاذ Bــ1 املــسابح >ـدفت اEــ4 ت) 2016القطــان (روBـ1 د
بمملكــــة البحــــر�ن، مــــن حيــــث متطلبــــات تأ>يــــل وصــــقل املنقــــذين والعوامــــل املــــؤثرة Bــــ1 تنظــــيم 
اسـة الوضــع ا�Pـا1E ومعرفــة نقــاط  مـھ التمــام عمل|ـم �àــدف د رعمل|ـم و	مbانــات و�دوات الال ز

ضــرار والتقليــل م��ـــا القــوة والــضعف ومعا��OPــا لتحقيــق أقــ��å قـــدر مــن الفائــده وتOäــيم �
ـــھ دو حـــــدوث  æـــــ�R الـــــسباحھ و	ســـــتمتاع بأوجـــــھ الNـــــشاطات املائيــ ـــك لتـــــأم<ن ســـــالمة مما نوذلــ ر
قمخاطر حوادث الغـر اذ أن >ـذا التوجـھ لـھ أثـر ايجـاpي للمحافظـھ ع5ـ4 الـنفس الhـشر�ھ >ـذا 
اسة  رمن جانب ودعم السياحھ بأماكن السباحھ بمملكة البحر�ن من جانب آخر، أجر�ت الد

انـــاث مــــن منقــــذي املـــسابح والفنــــادق ومــــدن ) 17(رذfــــو ) 41(منقــــذا، ) 58(4 عينــــھ قوام|ـــا ع5ـــ
اســة  ر�لعــاب املائيــھ بمملكــة البحــر�ن وpعــد اجــراء املعاOPــھ 	حــصائية املناســبة أل>ــداف الد
 ÔPنــــاث ولــــصا	و وfنقــــاذ بــــ<ن الــــذ	جــــة اتقــــان  ق Bــــ1 د اســــة اEــــ4 أن >نــــاك فــــر رتوصــــلت الد رو ر

 .رالذfو

  : و�جراءاتالطر*قة

اسة   :رمنUV الد

اسة   .راستخدمت الباحثھ املن^[ الوصفي ملالئمتھ لطبيعة الد

اسة   :رمجتمع الد

دن واملعتمـد مـن مركـز  خـص 	نقـاذ املـا¢ي Bـ1 � اسة مـن جميـع حملـة  رتbو مجتمع الد ر ر ن
  .منقذ ومنقذه) 1000(اعداد القيادات الشبابيھ والبالغ عدد>م 

اسة   :رعينة الد

اســــة عمــــديا مــــن املنقــــذين تــــم اختيــــار بمــــا ) 300(و�لــــغ عــــدد>م ) رذfــــو وانــــاث(ر عينــــة الد
اسة %) 30(¬شbل    .رمن مجتمع الد
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قم  رجدو    )1(ل

اسة ¡ع أفراد عينة الد ر يوÔÕ تو   ز

  الNسبھ املؤ�ة  العدد  املتغ<�  املتغ<�

  اNOPس
  )منقذ(ذكر 

  )منقذه(اناث 

200  

100  

66,6%  

33,3%  

RSاملؤ>ل العل  

  ثانو�ة عامة

  دبلوم

�وس   ربbالو

اسات عليا   رد

40  

10  

200  

50  

13,3%  

3,3%  

66,6%  

16,6%  

  اQP��ة العملية

   سنوات1-5

   سنوات10-6من 

   سنوات10أك·� من 

145  

125  

30  

48,3%  

41,6%  

10%  

  املنقذ

RÒ<ذ  

R�éف  

نز يبر   و

80  

120  

100  

26,6%  

40%  

33,3%  

اسة   :رأداة الد

اســـات  اســـة ر�عـــد اطـــالع الباحثـــة ع5ـــ4 العديـــد مــــن الد ) �2014ع<ــــ�ات (رالـــسابقھ وم��ـــا د
اسة  ، والشي1Û والسعيدين (رود تم استخدام املقياس امستخدم 1B اجراء �عض ) 2016يالشطناو

اسة وطبيع��ا   .رالتعديالت عليھ بما ي�ناسب مع أ>داف الد

وتـم عـرض 	سـتhيان ع5ـ4 مجموعـھ مـن ا��كمـ<ن ذو 	ختـصاص Bـ1 مجـال 	نقـاذ املـا¢ي 
قم  تھ ال��ائيھ وال�R تbو من ) ب(رم�ºق  نبحيث تم اعداد 	ستhيان بصو فقره كما >و مب<ن ) 16(ر

اسة كما ي15) ا(بم�ºق    : رمع �خذ �ع<ن 	عتبار أن تدرج املقياس املستخدم 1B الد

جھ قليلة جدا    )1(ربد

جة قليلة    )2(رد

جة متوسطة    )3(رد

جة كب<�ة    )4(رد

  )5(بدرجة كبيرة جدا 
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  :لعلميھ لالس\بانھ املعامالت ا

محكم<ن قبل التطبيـق ) 5(تم التحقق من صدق �داه عن طر�ق عرض|ا ع45 : صدق �داه -
و>ــم مـــن ا�Qتـــص<ن Bـــ1 	صـــابات الر�اضــيھ و	ســـعافات �وليـــھ والـــسباحھ ومدير�ـــة الـــدفاع 

 .املد�ي وذلك ملعرفة مدى مالئمة الفقرات ومناسب��ا
ــــات �داه - ــــم اســـــــتخراج معامـــــــل ا:ثبــ ـــ4 عينـــــــھ  تـــ ـــــق �داة ع5ــــ اســــــة �عـــــــد تطبيــ ـــات ألداة الد رلثبــــ

ـــــتطالعيھ بلغــــــــت  اســــــــة /منقــــــــذ) 50(اســـ ــــــشbل عــــــــشوا¢ي داخــــــــل عينــــــــة الد >م �ــ ـــا ـــم اختيـــــ رة تـــــ ر
اسـة وقـد بلغـت  �ناخ ألفا لقياس 	~ـساق الـداخ15 لفقـرات أداة الد رو�استخدام معامل كر و

اسة ) 0,90(قيمة معامل الثبات   .ا�Pاليةرو~عت�� القيمھ مقبولھ ألغراض الد
ا : معيـــار اQbكـــم - ــ جـــة قبـــو املؤشـــر املرجëـــ1، فقـــد تـــم 	عتمـــاد ع5ـــ4 مـــدى وفقـ لا�Pكـــم ع5ـــ4 د ر

 ...للمعادلة التاليھ
  املستو�ات/أد�ى قيمھ-أع45 قيمھ=املدى

  1,33= 1/3-5=املدى

جــة قبـــو ) 2,33 اEــ4 أقـــل مــن 1(نو�نــاء عليــھ فعنـــدما يbــو قــيم املتوســـطات مــن  ل~ــش<� اEـــ4 د ر
b4 أقل من 2,34(نو من منخفضھ وعندما تEـو ) 3,66 اbجـة قبـو متوسـطة وعنـدما ت ن~ـش<� اEـ4 د ل ر

جة قبو مرتفعھ) 5 ا4E 3,67(من  ل~ش<� ا4E د   .ر

اسة >ستطالعية   :رالد

اســة 	ســتطالعية يــوم 	ثنــ<ن  ع 	ســتhيان ع5ــ4 8/6/2020رأجـرت الباحثــھ الد ز حيــث و
اســة وخــارج ا) 20(عينــھ مــن  ة 	ســتhيان ع5ــ4 رمنقــذ ومنقــذه مــن مجتمــع الد رلعينــھ للتأكيــد مــن قــد

اسة ومدى ا�OÁام فقرات 	س�بانھ   .رقياس متغ<�ات الد

اسة   :راجراءات تنفيذ الد

ايھ والتنظيميھ اسةرقامت الباحثھ �عدد من 	جراءات 	د   :ر وذلك ل�س|يل م|مة تطبيق الد

ز اعـداد القيـادات قامت الباحثة بالتأكـد مـن عـدد املنقـذين واملتغ<ـ�ات وذلـك مـن خـالل مركـ .1
ة الشباب/ الشبابيھ  ا رو  .ز

ونا .2 ف جائحة fو 1í نظرا لظر رتم اعداد 	س�بانھ الك��ونيا وذلك لتفادي 	ستخدام الو و  .ر
ســــال 	ســــ�بانھ للمنقــــذين واملنقــــذات بواســــطة 	يميــــل اQPــــاص أو مــــن خــــالل وســــائل  .3 رتــــم ا

ف وذلـــك لتجنÙـــب 	ســتخدا) ماســـنجر وا~ــس اب(التواصــل 	جتمـــا12  1í �ـــسhب ظـــر وم الـــو ر
ونا   . رجائحة fو

اسة    :رمتغd-ات الد

  :املتغd-ات املستقلھ

  منقذ،منقذه : التصgيف -
-  hiل العلLاسات عليا :املؤ �وس ، د ر ثانو�ھ عامھ ، دبلوم ،بbالو   ر
  )سنوات فأك·�10) ( سنوات10 – 6) ( سنوات5 –من سنھ  (:اk9b-ة العمليھ  -
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نز:التصgيف  - ي ذ>RÒ، فR�é ، بر   و

 اسـتجابة أفــراد العينـھ ع5ـ4 اســ�بانة مـدى و2ـ1 منقــذي الـسباحھ ملبـادئ 	ســعافات :dـ- التـاlع املتغ
  .�وليھ 

  :املعاnbھ >حصائيھ 

 Bـ1 تحليـل البيانـات ال�ـR تـم تجميع|ـا حيـث  spssتم 	ستعانھ بحزمـة ال�ـ�امج 	حـصائيھ 
  :تم استخدام 	ساليب 	حصائيھ التاليھ 

يي واملمثلــــھ باملتوســــط ا�Pــــساpي و	نحــــراف املعيــــار والNــــسبھ أســــاليب 	حــــصاء الوصــــف
نات البصر�ھ (Multiple anova)املئو�ھ وتحليل التباين املتعدد    ر واستخدام اختبار شيفيھ للمقا

  :عرض النتائج ومناقشopا 

لال\ـــــــساؤ �و - ــــادئ ل دن ملبــــ ـــــسباحھ Bــــــــ1 � ــــذي الــ ــ ــــنص ع5ــــــــ4 مــــــــستو و2ـــــــ1 منقــ ـ ر الــــــــذي يــ ى
ـــھ ول ـــــسابيھ 	ســــــعافات �وليـــ ــــساب املتوســــــطات ا�Pـ ــــم اح�ــ ــــساؤ تــ لالجابــــــھ عــــــن >ــــــذا ال�ــ

اســة وذلــك ع5ــ4 مــستو fــل فقــرة و	داه fاملــھ جــدو  �ــھ ألفــراد الد لو	نحرافـات املعيا ى ر ر
  يوÔÕ ذلك ) 2(

  )2(لجدو 
ـــادئ  دن بمبــ �ـــــھ ملـــــستو و2ـــــ1 منقـــــذي الـــــسباحھ Bـــــ1 � ـــات املعيا ر املتوســـــطات ا�Pـــــسابيھ و	نحرافــ ىر

  	سعافات �وليھ 
رقم 

  الفقره
املتوسط   الفقره  ال��تÙب

  ا�Pساpي
	نحراف 

  ياملعيار
جھ  رالد
بالNسبھ 

  للمتوسط

ــــــــعافات   3  1 ــــــرعة 	ســـــ ـــــھ ســــــ ــــــ ك أ>ميـ رأد
  �وليھ ألي اصابھ

  مرتفع  0,55  4,58

أتقيـــــد باملبــــــادئ �وليــــــھ الــــــ��يحھ   14  2
  عند اسعا1B ألي اصابھ

  مرتفع  0,53  3,75

 أ>ـــتم بنــــ�Ô �خـــر�ن Bــــ1 اســــتخدام  16  3
قالطـر الــ��يحھ لـدى اســعاف أي 

  فرد قد ~عرض لالصابھ

  مرتفع  0,80  3,70

أ>تم باالطالع عf 45ـل مـا >ـو جديـد   5  4
  ومفيد بمبادئ 	سعافات �وليھ

  مرتفع  0,64  4,37

أؤمـــن بـــأن ~علـــم مبـــادئ 	ســــعافات   2  5
ر لbل فرد ي�وليھ ضر   و

  مرتفع  0,75  4,77

ه ع5ــ4 اســعاف الــQÁص   15  6 رلــدي القــد
1Ð أثنـاء ال ̧يف اQPا رذي يتعرض لل¹

سة السباحھ   رمما

  مرتفع  0,77  3,73
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رقم 
  الفقره

املتوسط   الفقره  ال��تÙب
  ا�Pساpي

	نحراف 
  ياملعيار

جھ  رالد
بالNسبھ 

  للمتوسط

ــــع   11  7 ــــــــل مـــــــ ــــــ4 التعامـــ ه ع5ـــــ ــــد ــــــــدي القـــــــ رلـــ
	صابات ال�R يتعرض ل|ا ال´Qص 

  داخل املسبح 

 مرتفع  0,82  3,83

ـــــة   4  8 ــــــــ ـــــــــة وكيفيـ ـــــ�ة واملعرفـــــ ـــــ ـــــــــــدي اQP�ــــ لـــ
ــــــــعافات  ـــــــنطة 	ســـــــــ ــــــــ ــــتخدام شــ ـــــــــ اســــ

  �وليھ 

 مرتفع  0,55  4,42

ـــــــــاب  12  9 ــــــــ ــــــــــض 	صــ ك أن �عـــــــــ ــــــ1 رأد ــــــــ ات Bـــــ
السباحھ ل|ا خصوصيھ 1B التعامـل 

  بمبادئ 	سعافات 

 مرتفع  0,63  3,80

ــــــــالطر   8  10 ــــــــ ـــــــــھ بــــ ــــــــ ـــة تامـــ ـــــــــ ــــــــدي معرفــــــــ ــــــــ قلـــ
ـــــسو  رالــــــــ��يحھ للتعامــــــــل مــــــــع الكـــ
ـــــــــات  ـــــــــواء والتمزقــ ـــــوض و	لتــ ـــ والرضـــ

  ال�R تحصل داخل املسبح 

 مرتفع  0,78  4,07

ه الbافيـــھ الجـــراء عمليـــة   10  11 رلـــدي القـــد
ــــــاالت  ئـــــــــو لـــــــــدى حـــ  RـــــــــÒــــــاش قل يا�عـــ ر

  قالغر 

 مرتفع  0,85  3,85

ســ<ن   13  12 ه ع5ــ4 اســعاف ملما رلــدي القــد ر
السباحھ 1B حال ~عرض|م الصابات 
ــــود  ـــــــــھ أو العمــــــــ ــــرأس أو الرقبــ ــــــــ1 الــــــــ Bـــ

  يالفقر 

 مرتفع  0,70  3,79

ـــ4 اخـــــراج الـــــسوائل   9  13 ة ع5ـ رلــــدي القـــــد
  والعوالق من جسم الغر�ق 

 مرتفع  1,08  3,98

ياســـتخدم Bـــ1 حالـــة 	�عـــاش الرئـــو   7  14
  عملية التنفس من الفم ا4E الفم 

 مرتفع  0,78  4,07

شـــــادات التوعو�ـــــھ داخــــــل   6  15 رأ�ـــــشر 	
املسبح �شbل عـام وتأكـد مـن اطـالع 

س<ن للسباحھ عل��ا   راملما

 مرتفع  0,64  4,28

ـــــــــن   1  16 ـــــــــق عــ ـــة ا�عـــــــــــاد الغر�ــ ك أ>ميــــــــ رأد
ــــــ4  ــــھ ع5ــــ ــــر للمحافظــــــ مــــــــــصدر اQPطــــــ

  سالمتھ  

 مرتفع  0,40  4,87
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قـم  رو�ظ|ـر اOPــدو  ىأن مــستو و2ــ1 املنقـذين واملنقــذات باالسـعافات �وليــھ حــاءت ) 2(ل
جــھ مرتفعـــھ ومتوســط حـــساpي بلـــغ  ) 16(وقــد احتلـــت الفقـــره ) 0,70(يو�ــانحراف معيـــار ) 4,11(ربد

ك أ>ميـــة ا�عـــاد الغر�ـــق عـــم مـــصدر اQPطـــر للمحافظـــھ ع5ـــ4 ســـالمتھ( وال�ـــR تـــنص ع5ـــ4  املرتبـــھ ) رأد
جة موافقھ مرتفعھ 1B ح<ن جاءت الفقرة ) 4E)4,87 بمتوسط حساpي بلغ �و وال�ـR تـنص ) 13(رو�د

قأ>ـــتم بنـــ�Ô �خـــر�ن Bـــ1 اســـتخدام الطـــر الـــ��يحھ لـــدى اســـعاف أي òـــQص قـــد ~عـــرض (ع5ـــ4 
جــھ ) 0,80(يوانحـراف معيـار ) 3,70(باملرتبـھ �خ<ـ�ه ومتوسـط حـساpي بلـغ ) لالصـابھ روÅـ1 ~عكـس د

  .مرتفعھ أيضا

س<ن املسابح اذ أن >ناك و~ رغز الباحثھ >ذه الن�يجھ ا4E طبيعة تفاعل املنقذين مع املما و
شــادات يجـب ع5ــ4 مرتـادي املــسابح التقيـد �àــا وذلـك للتقليــل مـن حــاالت الغـر كمــا أن  ق~عليمـات وا ر

رد خـالل أداء عمل|ـم ع5ـ4 املـسطحات املـا¢ي وكمـا تنفـ ناملنقـذين يولـو أ>ميـة بالغـھ لالن�بـاه وال��ك<ـ¸
قبــرامج اعــداد املنقــذي<ن بالقــاء الــضوء ع5ــ1 ا>ميــة اســتخدام ادوات 	نقــاذ Bــ1 حــاالت الغــر وذلــك 
�ـــھ نجـــد ان  ه وفيمـــا يتعلـــق بـــاالجراءات 	ح��ا زلتـــوف<� اOP|ـــد والـــسيطره للمنقـــذ Bـــ1 حـــاالت اQPطـــو ر

دنيھ ال|اشميھ يلقي الضوء ع 15 تحديد ر>ناك يند م|م جدا 1B اسس ترخيص املسابح 1B اململكھ 	
اعمــاق املــسطحات املائيــھ ســواء fانــت �عمــق ثابـــت او متــدرج ي�ــيح ملرتــادي املــسبح معرفــة 	عمـــاق 
ـــتخام حبــــل فاصــــل بــــ<ن تلــــك  كــــذلك تحديــــد املنطقــــھ العميقــــھ وفــــصل|ا عــــن املنطقــــھ الــــ�óلھ باسـ
خـــص 	نقـــاذ  ســـھ الـــسباحھ كمـــا أن ~عليمـــات  راملنـــاطق fل|ـــا نقـــاط ~ـــسا>م بخلـــق جـــو مناســـب ملما ر

لــــب تجديــــد الرخــــصة fــــل ســــنة والــــذي يــــتم مــــن خاللــــھ اخــــضاع املنقــــذ الختبــــار مــــا¢ي واختبــــار يتط
ي مما يجعل املنقذ مستعد ألي خطر 1B أي وقت و�bو لديھ معلومات  ناسعافات أولية وpشbل دو ر
دن أل>مية  � 1B وليھ وكيفية التعامل مع|ا و>ذا يؤكد مدى و12 املنقذين�سعافات 	رحديثھ عن 

ات 	سعافات �ولية ملا ل|ا من دو كب<� 1B انجـاح عمليـة 	نقـاذ و>ـذه الن�يجـھ ~عكـس اتقان ر م|ا ر
ات ال|امـــھ Bــــ1  �ب املنقــــذين واملنقـــذات ع5ـــ4 >ـــذه امل|ـــا را>تمـــام ودو الـــدفاع املـــد�ي الـــذي يتـــو4E تـــد ر ر

مـن اEـ4 أن ) 2004قطاش،حـسن (	سعافات �ولية وجاءت تلك الن�يجـة مNـOÁمة ملـا توصـل اليـھ 
أ>م عوامل نجـاح عمليـات 	سـعاف وانقـاذ حيـاة املـصاب واملـساعده ع5ـ1 شـفائھ >ـو اتبـاع �سـس 

  .العلمية السليمة 1B اسعاف 	صابات املتعدده عند ال´Qص الواحد واتباع �ولو�ات

 اEـــ4 أن أغلبيـــة ا�Pـــوادث قابلـــة (American, Red cross Mannal,2009)كمـــا ¬ـــش<� 
ت للعالقـــــة بــــ<ن ~علـــــيم �مــــان Bـــــ1 املــــاء وانخفـــــاض �ــــسبة املـــــوت أي ان ل�ºمايــــة وان �بحـــــاث  رأشــــا

ا��افظـــھ ع5ـــ4 �مـــان والبعـــد عــــن مـــصادر اQPطـــر يحـــافظ ع5ـــÎ 4ــــ�ة 	�ـــسان و�قلـــل مـــن فــــرص 
قحـــدوث الغـــر و>ــــذا مـــا يؤكـــد عليــــھ 	تحـــاد الـــدو1E لالنقــــاذ والـــذي اعت�ـــ� أن الغــــر مـــشbلة عامــــة  ق

وره م�ºـــة للتقليـــل مـــن تلـــك املـــشbلة مـــن خـــالل اعـــداد منقـــذين لألغلبيـــة دو العـــالم وأن >نـــاك ضـــر
ن ع5ــ1 التعامــل مــع حــاالت الغــر بم|نيــھ وحرفيــة عاليــة وقــد توصــل  ققــادر اEــ4 أن ) 2016القطــان (و

�ب املنقذين ع45 تطبيق مبادئ 	سعافات �ولية واتباع �ولو�ات   .ر>ناك ضعف 1B تأ>يل وتد

ق ذات دلال\ساؤ الثاuي - α ( 1B≥0,05(ىاللھ احصائيھ عند مستو الداللھ و >ل >ناك فر
ــــ�ات  ــــا ملتغ<ـــــ ـــة وفقـــــ ــــعافات �وليــــــ ـــــادئ 	ســـــ دن ملبــــ ـــ1 � ـــــسباحھ Bــــــ ــــذي الــــ ــــــ1 منقـــــ ــــــدى و2ـــ رمـــ

 Mu Itiple)وpعـد اسـتخدام تحليـل التبـاين ) اNOPس،املؤ>ـل العلRS،اQP��ة،التـصNيف(
Anova) دوOPالنتائج ) 3(ل وا ÔÕيو  
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  ) 3(لجدو
دن نتـــــائج تحليــــــل التبــــــاين امل ق Bــــــ1 مــــــدى و2ـــــ1 منقــــــذي الــــــسباحھ Bــــــ1 � ـــن الفـــــر رتعـــــدد للكــــــشف عـــ و

  )اNOPس،املؤ>ل العلRS،اQP��ة العملية،التصNيف(باالسعافات �ولية وفقا ملتغ<�ات 
مجموع   مصدر التباين

  املرpعات
جات  رد
  ا�Pر�ة

  متوسط
  املرpعات

ىمستو   )ف(قيمة 
  الداللھ

  0,146  2,44  0,418  1  0,42  اNOPس
  0,096  2,370 0,532  2  1,065  لRSاملؤ>ل الع

  0,93  2,365  0,454  2  0,912  اQP��ة العملية
  0,065  2,735  0,503  2  1,010  تصNيف املنقذ

  )α≥0,05(ىذات داللھ احصائيھ عند مستو 

ــــستو داللــــــھ ) 3(لو¡ـــــش<� اOPـــــدو  ق ذات داللـــــھ احـــــصائيھ عنـــــد مـ ـــود فــــــر ـــ4 عـــــدم وجــ ىاEــ و
)0,05≤α (ـــ1 مـــستو الـــو12 لـــدى املنقـــذين وBوليـــة تبعـــا ى�ســـعافات 	دن بمبـــادئ  راملتغ<ـــ�ات Bـــ1 �

  )اNOPس، املؤ>ل العلRS، اQP��ة العملية، تصNيف املنقذ(ملتغ<�ات 

وو~عز الباحثھ >ذه الن�يجھ ا4E أن 	سعافات �ولية للغر�ق واحده و�جب 	>تمام بbل التفاصيل 
ي التجديـد الـسنو الـذي يخـضع لـھ املنقـذ  عند انقاذ غر�ق ما سواء أfان املنقذ ذكـر أو أن÷ـ� كمـا أن

واملنقذه لھ أثر كب<� 1B اس��جاع اQPطوات العمليھ امليدانيھ والنظر�ھ 1B مبادئ 	سعافات �ولية 
 1Bخــــصة املنقــــذ ال ¬ـــــستو ات �ــــشbل مــــستمر ألن تجديــــد  ســــة تلــــك امل|ــــا ـــا يقــــود املنقــــذ اEــــ4 مما رممـ ر ر

ات 	 ط|ا بدو امتحان عم15 ع45 أ>م م|ا رشر ن سعافات �ولية ال�R يحتاج|ـا املنقـذ �غـض النظـر و
ىعن تصNيفھ من قبل مركز اعداد القيادات الشبابية، وكما تر الباحثھ أن املنقذ أو املنقذه يجب 
ات 	ســـعافات �وليـــة و	نقـــاذ املـــا¢ي ســـواء fـــان يحمـــل  جـــھ عاليـــھ مـــن اتقـــان م|ـــا رأن تbـــو ع5ـــ4 د ر ن

اســـــات عليــــا أل جــــھ علميــــھ متدنيــــھ أو د رد ليتھ 	شـــــراف ر ون اOPميــــع يــــصنف منقـــــذ أو منقــــذه مــــسؤ
س��م الـسباحة  وان التـصNيف  نـز (رومتا�عة �فراد أثناء مما يذ>ÒـR فـR�é بر جـاء �àـدف تنظيSـR )و

خـصھ ذ>بيـھ  رمل|ام تو1E املسؤليات ب<ن املنقذين حسب اعماق املسطحات املائيھ فنجد من يحمـل 
عماق|ا من م��ين ونص واع15 ولغايھ البحر فيما ¬شرف يتو1E 	شراف ع15 املسطحات ال�R تتوا1E ا

من يحمل الفضيھ املسطحات ال�R ت��اوح اعماق|ا ب<ن م�¹ ونص ولغايھ م��ين ونص امـا مـن يحمـل 
اســة جــاءت  نز�ــھ فتbــو حــدود مــسؤليتھ ت¹ــ�اوح بــ<ن م�ــ� ونــص ودو لــذا فــان نتــائج الد رخــصھ بر نر ن و

ـــــر  ــــسن )2010ذيــــــاب (ىمNــــــOÁمھ لتلــــــك املفــــــا>يم اذ يـ ـــذ يجــــــب أن يتــــــصنف بالــــــسرعھ وحــ  أن املنقـــ
ة ع5ـ4 الـسباحھ وأن يbـو ملمـا بكيفيـة التعامـل مـع أدوات 	نقـاذ  نالتصرف واللياقھ البدنيھ والقد ر
ا§�م  رو�طبيعـة عمليـة 	نقـاذ لـذا فــان مركـز اعـداد القيـادات الــشبابيھ صـنفت املنقـذين حـسب قــد

�ــھ Bــ1 الــسباحة و	نقــاذ ولــم يكــ ن التــصNيف ضــمن املؤ>ــل العلSــR كمــا وجــاءت >ــذه رالبدنيــھ وامل|ا
ات (HSG,U.K,2018)الن�يجـھ لتنجـسم ملــا أكـد عليـھ  �ب ع5ـ4 امل|ــا ر أن 	نقــاذ >ـو تركيبـھ بــ<ن التـد ر

تھ ع5ـ4 تطبيق|ـا Bـ1 الوقـت املناسـب ممـا يحقـق  رومرتبطھ باQP��ات واملعرفھ ال�R يمتلك|ا املنقذ وقد
 أن مستخدمي املسطحات املائيھ يجب (American Red Cross,2009)عملية انقاذ آمنھ كما أشار 

��Óم ع5ـــ4 كيفيــة التفاعـــل Bـــ1 حـــال حــدوث حـــادث طـــار ل|ـــم وذلــك مـــن خـــالل اكـــسا�àم  ئأن يــتم تـــد ر
ات �ساسيھ لالنقاذ وكيفية مساعدة أي Qòص يقع 1B ظرف خطر 1B املاء   .رامل|ا
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ات ا�عـــاش دو                 ركمـــا يجـــب عقـــد دو ن�ـــة للمنقـــذين الـــذين يتولـــو م|ـــام 	شـــراف ع5ـــ4 تلـــك ر
 يلقـي الـضوء ع5ـ4 أ>ميـة حفـاظ املنقــذ (HSG,U.K,2018)املـسطحات املائيـھ وBـ1 >ـذا الـسياق فـان 

ع5ــÎ 4ــ�تھ ال´Qـــصيھ ولياقتــھ البدنيـــھ اذ أنــھ ¬عـــد مؤشــر ع5ــ4 مـــدى جا>ز�تــھ لالنقـــاذ ولــذا يجـــب 
ــــــاش �ـــــــشbل مـــــــستمر واجـــــــراء ا ـــھ وا�عـ �hيــــ ات تد رعقـــــــد دو ـــــھ للوقـــــــوف ع5ـــــــ4 جا>ز�ــــــــة ر اتميدانيــ رختبا

ســو م|نــة 	نقــاذ ونجــد أن ~عليمــات اQPاصــھ بــ��ة وأمــان بــرك الــسباحھ  ن	òــQاص الــذين يما ر
جـة التـصNيف باالضـافھ ) 2018(لالتحاد ال��يطـا�ي  جات تـصNيفھ حـسب د رتـر�ط كفـاءة املنقـذ بـد ر

ات اس ات 	سعافات �وليھ �عد اخضاع|م لدو را4E اجتياز اختبا عافات أوليھ أساسيھ ومن ج|ھ ر
خــصة املنقـــذ (Canada Life Saving Program,2014)ىأخــر فــان املؤســسھ الكنديــھ  ر تؤكــد أن 

 Rــــ�æــــ1 متطلــــب أساÅنقــــاذ شــــ|ادة اســــعافات أوليــــھ معتمــــده و	خــــصھ  ة مــــصاحبة  رالكنديــــھ ضــــر ور
 اذ أن (Irish Water Safty,2010)لل�ºـصو ع5ـ4 الرخـصھ مل|نـة منقـذ مـا¢ي Bـ1 كنـدا و>ـذا مـا أكـده 

ات الـسباحھ  ات Bـ1 ن م|ـا رالعمل 1B 	نقاذ 1B بـرك الـسباحھ يجـب أن يbـو العامـل خاضـع الختبـا ر ن
  .قو	سعافات �وليھ وطر التعامل مع الغر4í وتقديم الدعم �ساR�æ للمحافظھ ع45 ا�Pياة

�ب منقـذي املـسطحات املائ يـھ روتلك املؤسسات وال|يئات ال�R ~عمل من أجل تأ>يـل وتـد
جاءت أ>داف|ا مOÁNمھ أل>داف OPنة 	نقاذ املا¢ي واملنhثقـھ مـن مركـز اعـداد القيـادات الـشبابيھ 
�ب أفراد من ا�Oتمـع يـتم اخـضاع|م الختبـار مـستو Bـ1  ة الشباب وال�R تركز ع45 اعداد وتد ا ىبو ر ر ز

ات 	نقــــاذ املــــا¢ي وطــــر اخــــراج ا �hيــــھ مل|ــــا ات تد قالــــسباحھ ثــــم يــــتم تــــأ>يل|م ضــــمن دو ر ر لغر�ــــق Bــــ1 ر
ة  را�Pـــاالت ا�Qتلفـــھ وكيفيـــة التعامـــل مـــع حالـــة الغـــر �عـــد ان�ـــشال|ا مـــن املـــاء وذلـــك بمـــصاحبة دو ق
ـــدد مـــــن الـــــساعات العمليـــــة  ـــي وذلـــــك ضـــــمن عــ د�ــ ـــد�ي � راســـــعافات أوليـــــھ ¬ـــــشرف عل��ـــــا الـــــدفاع املــ
ات مائيــــھ واســــعافات أوليــــھ نظر�ــــھ  خــــصة 	نقــــاذ يجــــب اجتيــــاز اختبــــا روالنظر�ــــھ ول�ºــــصو ع5ــــ4  ر ل

ات املنقذ وال�R تحدد نطاق عملـھ Bـ1 أعمـاق مختلفـھ و جات تصNيفيھ يحدد>ا قد رعمليھ وضمن د ر
خصة 	نقاذ  نز�ھ(رحسب تصNيف  لـذا فـان مـا سـبق جـاء ليؤكـد ملـا توصـلت لـھ ) وذ>بيھ،فـضيھ،بر

ق دالـــــھ احـــــصائيھ  اســــھ �عـــــدم وجـــــود فـــــر والد اســـــة ) α≥0,05(ر اNOPس،املؤ>ـــــل (ربـــــ<ن متغ<ـــــ�ات الد
�hيــھ )  العمليھ،التــصNيفالعلRS،اQP�ـ�ة ف التد روذلــك ألن جميــع املنقــذين يخــضعو لــنفس الظــر و ن

ات املنقذ اQPاصھ ات العمليھ والنظر�ھ انما التصNيف يbو بناء ع45 قد �ھ وكذلك 	ختبا روامل|ا ر   .نر

  :>ستgتاجات

�wتج الباحثھ ما يgستN ما سبق zwبناء ع:  

 .سعافات �وليھ جاءت مرتفعھىأن مستو الو12 لدى املنقذين واملنقذات باال -
ــــــ1 - ــــــــاء ع5ــــ ـــــــسابح ال يتأثر�نــ ـــ1 املـــ ــــــھ Bـــــــ ـــــعافات 	وليــــ ــــذين باالســـــ ــــــــ1 املنقــــــ ــــل (و2ــ اNOPس،املؤ>ــــــ

 ) العلRS،اQP��ة العمليھ،تصNيف املنقذ

  :التوصيات

ات 	نقاذ املا¢ي و�Õ ما¬ستجد بجزء 	سعافات �وليھ -  .را��افظھ أو تطو�ر دو
 .ظر�ھ والعمليھ باالسعافات �وليھ 1B املسابححث املنقذين ع45 ا�عاش معرف��م الن -
pي السباحھ باالسعافات �وليھ - اسھ حو مستو و12 مد راجراء د ىر  .ل
ات  - اســـة مـــن قبـــل مركـــز اعـــداد القيـــادات الـــشبابيھ بـــاجراء دو ر	ســـتفاده مـــن نتـــائج الد ر

R1 القطاع الر�ا�B ميع العامل<نOP اسعافات أوليھ  . 
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  :املراجع

  :لعر}يةاملراجع باللغة ا  . أ
ـــــد .1 ــــسن،املعا�ي وليـــ ،حــــ ، دمحم ملbاو ر يالتكــــــــر ي ــــھو ـــار ، مبــــــــادئ >ســــــــعافات �وليــــ ، دار عمـــــ

دن   ).1996(رللطباعھ     والNشر،عمان �
، مطبعـــة 1،طNعلــيم الـــسباحھ والتعـــرف عwــz الر*اضـــات املائيـــھذيــاب، محـــسن >ـــديل،  .2

دن  عو ،عمان � ن ومو رالبداية ناشر ن ز  ).2010(و
، دار املــــستقبل للNــــشر ملفــــاLيم �ساســــية لالســــعافات �وليــــةاالــــشاعر، عبــــد ا�Oيــــد،  .3
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)أ ( ملح�   

.قذ� الس#احة #االسعافات األول�ة �استب�ان مستو وعي من  

ـــــم  رقـــ
  الفقره

ـــل   الفقره ــــــ ـــــ ــ فلی
  ًجدا

ـــر    بیر  متوس�  قلیل ـــــ ــــــ  بیـ
  ًجدا

ـــعافات األول
ـــــه   1 أدرك أهم
ـــــه ســـــرعة االســ
  أل- اصا+ه

          

ــاد1 األول
ــــه الــــصح
حه عنــــد   2 أتقیــــد +الم+ــ
  اسعافي أل- اصا+ه

          

قأهتم بنصح األخر7ن في اسـتخدام الطـر   3
ــعاف أ ـــد; اســـــ ـــــصح
حه لــــ ــرد قـــــــد الــ - فـــــ

  تعرض لالصا+ه

          

أهـــتم +ـــاالطالع علـــى  ـــل مـــا هـــو جدیـــد   4
  ومفید +م+اد1 االسعافات األول
ه

          

أؤمن +أن تعلم م+اد1 االسعافات األول
ـه   5
  -ضرور لكل فرد

          

لــد- القــدره علــى اســعاف الــسخص الــذ-   6
یتعــرض للنز7ــف الخــارجي أثنــاء ممارســة 

  الس+احه

          

ى التعامــل مــع االصــا+ات لــد- القــدره علــ  7
  التي یتعرض لها الشخص داخل المس+ح 

       

ـــة اســـــتخدام   8 لــــد- الخبــــرة والمعرفــــة و 
ف
ـ
  شنطة االسعافات األول
ه 

       

أدرك أن +عــض االصـــا+ات فـــي الـــس+احه   9
ـــاد1  ــــل +م+ـــ ــا خــــــصوص
ه فــــــي التعامــ لهــــ

  االسعافات 

       

ـــالطر الــــــصح
حه   10 ـــة تامــــــه +ـــ قلــــــد- معرفـــ
سور والرضـوض وااللتـواء للتعامل مع الك

  والتمزقات التي تحصل داخل المس+ح 

       

لـد- القـدره الكاف
ــه الجـراء عمل
ـة انعــاش   11
ققلبي رئو لد; حاالت الغر  -  

       

ــــین   12 ـــى اســــــعاف لممارســـ ـــــدره علــــ ــد- القـ لــــ
الس+احه في حال تعرضهم الصا+ات فـي 
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  -الرأس أو الرق+ه أو العمود الفقر 

لى اخـراج الـسوائل والعوالـZ لد- القدرة ع  13
 Z7من جسم الغر  

       

-استخدم في حالة االنعـاش الرئـو عمل
ـة   14
  التنفس من الفم الى الفم 

       

أنـشر االرشـادات التوعو
ـه داخـل المـس+ح   15
+ـش ل عــام وتأكــد مــن اطــالع الممارســین 

  للس+احه علیها

       

ــن مــــصدر   16 أدرك أهم
ــــة ا+عــــاد الغر7ــــZ عــ
  فظه على سالمته  الخطر للمحا

       

 

   )ب ( ملح�
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