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 مدتخلص الجراسة

سبادغ اإلسعافات األولية في مجيشة ججة، بالتعخف عمى مدتؾػ وعي معمسي اإلعاقة الفكخية  الجراسة الحاليةهجفت 

، ولتحقير  هرحا الرؾعيعمرى  الرجورات التجريبرةو قظراع العسر ، و سشؾات الخبرخة، و الشؾع، : التالية اتستغيخ الكاًل مؽ ومعخفة أثخ 

، ترؼ تظبيقهرا فقرخة17اسرتباةة موؾةرة مرؽ ؽ خالل إعجاد وذلػ م باتباع السشهج السدحي الؾصفيتان هحا الهجف قامت الباحث

معمسرًا، وأارارت الشتراإج إلرى  76معمسرة، و 176مؽ معمسي الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخية، مرشهؼ  655 موؾةة مؽ عمى عيشة

جرا  دجرجرة متؾسرظة، كسرا أارارت الشتراإج إلرى  وجرؾد لسبادغ اإلسعافات األوليرة فري مجيشرة جرجة أن مدتؾػ وعي السعمسيؽ 

وذلرررػ سبررادغ اإلسرررعافات األوليررة تعرردػ لستغيررخ الشررؾع بفررخوذ ذات دةلررة إحررراإية درريؽ أفررخاد الجراسرررة  فرري مدررتؾػ وعرريهؼ 

الحيؽ  لرالح األفخاد وذلػ سشة فأكثخ ، ولستغيخ الجروات التجريبية 11لرالح  وذلػ لرالح الحكؾر، ولستغيخ سشؾات الخبخة

فرري مدررتؾػ وعرريهؼ  الجراسررة ذات دةلررة إحررراإية درريؽ أفررخاد كسررا أاررارت الشترراإج إلررى عررجم وجررؾد فررخوذ تمقررؾا دورات تجريبيررة، 

 سبادغ اإلسعافات األولية لستغيخ قظاع العس .ب

 .اإلعاقة الفكخيةالظمبة ذوؼ معمسي ، اإلسعافات األوليةمبادغ  ،اإلعاقة الفكخية الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This study aimed to identify the level of awareness of intellectual disability teachers about the 

principles of first aid in Jeddah, and to find out the impact of the following variables (gender, years of 

experience, work sector, training courses) on teachers' awareness. In order to achieve this aim, the two 

researchers used the descriptive survey method, so they prepared a questionnaire that contained 17 items. 

This questionnaire was applied to a sample that contained 655 teachers of students with intellectual 

disabilities and the population study contained 76 male teachers and 176 female teachers. The results 

revealed that the level of teachers' awareness about the principles of first aid in Jeddah was of medium 

degree. The results also showed that there were significant statistical differences between the members of 
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the study in their level of awareness about the principles of first aid that might be attributed to the variable of 

gender toward males, to the variable of years of experience toward the experience that equaled or exceeded 

11 years, and to the variable of training courses toward the members who attended training courses. The 

study also showed that there were not any significant statistical differences between the members of the 

study in their level of awareness about the principles of first aid toward the variable of work sector. 

Key Word: Intellectual disability, first aid, Teachers of students with intellectual disabilities 

. 

م  ةالمقج ِّ

ك ِّ فخد امتالكها، برخف الشغخ عؽ طبيعة عسمه أو ةسط  تعتبخ اإلسعافات األوليَّة مؽ السهارات التي يجب عمى

السجرسيَّة مؽ البيئات التي تتظمَّب وجؾد أفخاد  وتعجُّ البيئة حياته اليؾميَّة؛ فاإلةدان معخَّض لخظخ اإلصابة في أؼ وقت.

قادريؽ عمى تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة؛ وذلػ بدبب طبيعتها التي تقؾم عمى أساس تفاع  الظمبة فيسا ديشهؼ، ومع البيئة 

هر؛ 19/1/1434( دتاريخ 25فبشاً  عمى قخار مجمذ الؾزرا  رقؼ ) .السحيظة دهؼ، والحؼ قج يشتج عشه حجوث إصابات

أةذئت إدارة الذؤون الرحيَّة السجرسيَّة، إدارة تهجف إلى تعديد الدمؾك الرحي، والبجةي لمسجتسع السجرسي في ضؾ  

إستخاتيجيَّة المجشة الؾطشيَّة لمرحة السجرسيَّة، وقج تزسَّؽ القخار العجيج مؽ األهجاف التفريميَّة، ويشصُّ أحج هحه األهجاف 

عمى اإلسعافات األوليَّة")اإلدارة العامة  -مِّؼ/ة، السخاج/ة الرحي/ة، السذخف/ة الرحي/ة( عمى" تجريب )الظالب/ة، السع

ة، د. ت.، فقخة   (.  7لمتعميؼ بسحافغة ججَّ

؛ فالظمبة ذوو وألن وعي معمؼ التخبية الفكخية ة يق  أهسية عؽ وعي معمؼ التعميؼ العام بسبادغ اإلسعافات األولية

شدبة أعمى مؽ أقخاةهؼ العادييؽ لإلصابة باألمخاض، وبغهؾر أعخاض الزعف السختمفة في د ضؾن معخَّ  اإلعاقة الفكخيَّة

(؛ مسا قج يجعمهؼ أكثخ عخضة لإلصابة خالل اليؾم 2015وغيخها )الخظيب والحجيجؼ، الجهاز العربي والعغسي 

لمتسوُّؽ  مَّب وعًيا بسبادغ اإلسعافات األوليَّة؛وةدتشتج مسا ُذكخ بأن التعام  مع الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة، يتظ الجراسي.
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مؽ التعام  مع السذوالت الرحيَّة السراحبة لإلعاقة، واإلصابات التي قج تحجث أثشا  اليؾم الجراسي بالظخيقة 

سابقة في هحا الرحيحة، وبالخغؼ مؽ أهسيَّة وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة؛ فإةه ة تؾجج دراسات 

راَسة دهجف التعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسي التخبية -تانبحدب عمؼ الباحث -السجال، وذلػ ؛ ولحلػ جا ت هحه الجِّ

 ، ولتدميط الزؾ  عمى مجػ أهسيَّة الؾعي دحلػ.بسبادغ اإلسعافات األوليَّة الفكخيَّة 

راَسة  مذكلة الج ِّ

راَسات التي بحثت في مجال  تاألوليَّة أمًخا بالغ األهسيَّة؛ فقج عهخ يعجُّ وعي السعمِّسيؽ باإلسعافات  العجيج مؽ الجِّ

؛ الذسخؼ، 2018؛ سعج وآخخيؽ، 2016باإلسعافات األوليَّة، كجراسات: )التسيسي وخزيخ،  الظمبة العادييؽ معخفة معمِّسيؽ

ستظالعية لمتأكج مؽ مذومة الجراسة الحالية؛ ، مسا استجعى قيام الباحثتان دجراسة ا(2022، والحيالن ؛ السظيخؼ 2021

 والتي دخرت اةةظالذ والحاجة لمجراسة الحالية.

في مجال تعميؼ الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة، بسخاكد الخعاية الشهاريَّة في مجيشة  ة األولىومؽ خالل عس  الباحث

ة، ةحغت أن مدتؾػ الؾعي لجػ معمِّسات اإلعاقة الفكخيَّة، بس ا، وقج عهخ ذلػ في ججَّ بادغ اإلسعافات األوليَّة، ضئي  ججِّ

ة، والخؾف  ضعف التعام  أو سؾ  الترخُّف مع إصابات الظمبة أثشا  الحرص، واةكتفا  باستجعا  السسخضة السخترَّ

وخؼ   باحثةكسا أن ال .مؽ التعام  مع الظمبة الحيؽ يعاةؾن مؽ مذوالت صحيَّة، كشؾبات مخض الرخع، وةؾبات مخض الدُّ

دة، كاةدجاد مجخػ التشفذ ةتيجة اةختشاذ  األولى قج تعخضت لسؾاقف تتظمَّب تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة لحاةت متعجِّ

وخ بالجم، وتزسيج الجخوح، وفي ضؾ  ما ذكخ؛ فقج ارتأت الباحث  تانبالظعام، وةؾبات مخض الرخع، وةؾبات ارتفاع الدُّ

 سي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة. إجخا  دراسة لسعخفة مدتؾػ وعي معمِّ 

راَسة  أسئلة الج ِّ
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  تبمؾرت مذومة الجراسة في الدؤال الخإيدي التالي:

ة؟   ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 الفخعيَّة اآلتية: وةذ  مؽ هحا الدؤال الخإيدي األسئمة

ة، ُتعدػ لستغيِّخ الشؾع؟ما  -2  مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

ة، ُتعدػ لستغيِّخ الخبخة؟ -3  ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

ة، ُتعدػ لستغيِّخ قظاع العس ؟ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإل -4  سعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

ة، ُتعدػ لستغيِّخ تمقي الجورات  -5 ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 التجريبيَّة؟

راَسة  أهجاف الج ِّ

راَسة وأسئمتها  راَسة ك تكسؽفي ضؾ  مذومة الجِّ  سا يمي:أهجاف الجِّ

ة.بمدتؾػ وعي معمِّسي اةعاقة الفكخيَّة  ؽعالكذف  -1  سبادغ اإلسعافات األوليَّة في مجيشة ججَّ

ة، تبًعا لستغيِّخ الشؾع  -2 التعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 )معمِّسيؽ، معمِّسات(.

ة، تبًعا لستغيِّخ الخبخة  التعخُّف عمى مدتؾػ  -3 وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 سشة فأكثخ(.11سشؾات، 10إلى  6سشؾات، مؽ  5)مؽ سشة إلى 
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ة، تبًعا لستغيِّخ ق -4 ظاع التعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 العس  )حوؾمي، خاص(.

ة، تبًعا لستغيِّخ تمقِّي  -5 التعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 .(ةاألوليَّ الجورات التجريبيَّة: )لؼ أتم َّ دورات تجريبيَّة في اإلسعافات األوليَّة/ تمقَّيت دورات تجريبيَّة في اإلسعافات 

راَسة  أهميَّة الج ِّ

راَسة إلى جاةبيؽ: الجاةب الشغخؼ والجاةب التظبيقي، ويتَّزح ذلػ فيسا يمي:  تعؾد أهسيَّة الجِّ

 األهسيَّة الشغخيَّة

راَسة دور -1  في زيادة اةهتسام باإلسعافات األوليَّة في مجال اإلعاقة الفكخيَّة. -بسذيئة هللا -لهحه الجِّ

راَسة -2 مؾضؾع مبادغ اإلسعافات األوليَّة ومدتؾػ وعي معمِّسي التخبية الفكخيَّة لهحه السبادغ،  تتشاول الجِّ

 باعتبارهؼ األفخاد األكثخ قخًبا وتفاعاًل مع الظمبة.

تؾجيه ةغخ السهتسِّيؽ والعامميؽ بالسيجان لتؾفيخ إطاٍر ةغخؼٍّ لسبادغ اإلسعافات األوليَّة، والتي تعجُّ طخيقًة  -3

 سالمة الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة أثشا  اليؾم الجراسي.لمحفاظ عمى 

راَسات العخبيَّة الدابقة التي تشاولت مؾضؾع مبادغ اإلسعافات األوليَّة لجػ معمِّسي التخبية الفكخيَّة،  -4 ةجرة الجِّ

راَسة هي األولى مؽ ةؾعها  . -تيؽبحدب عمؼ الباحث -حيث تعتبخ هحه الجِّ

 ةاألهسيَّة التظبيكيَّ 
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ُيدهؼ التعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسي التخبية الفكخيَّة لسبادغ اإلسعافات األوليَّة في إعجاد دورات تجريبيَّة  -1

رة لمسعمِّسيؽ، مسا ُيدهؼ في زيادة وعيهؼ، وثقتهؼ لمتعام  مع إصابات الظمبة أثشا  اليؾم الجراسي، وتجشُّب حرؾل  مخرَّ

 ُمزاعفات في إصابات الظمبة.

يؽ بالسجال في إجخا  دراسات أخخػ مذادهة.تؾ  -2  فيخ أداة تداعج الباحثيؽ والسهتسِّ

 استفادة الباحثيؽ مؽ التؾصيات البحثيَّة إلجخا  دراسات أخخػ في مجال اإلعاقة الفكخيَّة.-3

لفة ةغخ وزارة التعميؼ ألهسية هحا السؾضؾع في ميجان مجارس التخبية الخاصة وعمى وجه التحجيج مجار  -4

 ومخاكد األفخاد ذوؼ اإلعاقة الفكخية؛ وتخريص تجريب لسعمسيؽ هؤة  األفخاد عمى هحه السبادغ.

راَسة  حجود الج ِّ

راَسة الحاليَّة في التعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة  دات السؾضؾعيَّة: يشحرخ مؾضؾع الجِّ السحجِّ

 لسبادغ اإلسعافات األوليَّة. 

دات الس راَسة مخاكد الخعاية الشهاريَّة، ومعاهج ومجارس التخبية الفكخيَّة بالقظاعيؽ الخاص السحجِّ واةيَّة: تذس  الجِّ

ة.  والحوؾمي بججَّ

راَسة الحاليَّة خالل الفر  الجراسي األول لعام  دات الدماةيَّة: ُطبِّقت الجِّ  م.2022السحجِّ

راَسة عمى معمِّس دات البذخيَّة: ُطبِّقت الجِّ  ي ومعمِّسات الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة.السحجِّ

راَسة  مرطلحات الج ِّ

    First aidاإلسعافات األوليَّة
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( بأةها: الخظؾات األولى التي يجب أن تتبع لمعشاية بالسراب، لمسحافغة عمى حياته، 1427عخَّفها الببالوؼ )

م  مؽ دجاية حجوث اإلصابة وحتى وصؾل السراب إلى والتخفيف مؽ اآلثار واإلعاقات التي قج تشتج عؽ اإلصابة، وُتقجَّ

رة.  أماكؽ الخعاية السخرَّ

مها معمِّسؾ التخبية الفكخيَّة  انالباحثتكسا ُتعخِّف  اإلسعافات األوليَّة إجخاإيِّا بأةها: الخظؾات أو اإلجخا ات التي ُيقجِّ

تهؼ، أو لمظمبة الحيؽ قج يتعخَّضؾن لإلصابة في البيئة لظمبتهؼ ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة، الحيؽ لجيهؼ أمخاض مدمشة مخافقه إلعاق

 السجرسيَّة، ويحتاجؾن إلى تجخُّ  سخيع؛ وذلػ حفاًعا عمى سالمتهؼ، ولمحجِّ مؽ أثخ تمػ اإلصابة.

 Teachers of intellectual disabilityالفكخيَّة معمِّسؾ ذوؼ اإلعاقة 

رؾن في التخبية الخاصة الحاصمؾن عمى مؤه  ُيعخَّف معمِّسؾ ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة بأةهؼ األ فخاد الستخرِّ

)مدار إعاقة فكخيَّة(، وفي حالة عجم تؾفُّخ هحا السؤهِّ ، فال دجَّ أن يوؾن حاصاًل عمى مؤه   -عمى األق  -البوالؾريؾس

ت -عمى األق  -تخبؾؼ جامعي ه عؽ سشة دراسيَّة كاممة، باإلضافة إلى ددمؾم تخبية خاصة )مدار إعاقة فكخيَّة(، ة تق ُّ مجَّ

ميؽ الدابقيؽ، فيذتخط أن يوؾن حاصاًل عمى ددمؾم معمِّسيؽ، باإلضافة إلى ددمؾم تخبية خاصة  وفي حالة عجم تؾفُّخ السؤهِّ

 (. 2021)مدار إعاقة فكخيَّة(، مع وجؾد خبخة في تجريذ الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة ة تق ُّ عؽ سشتيؽ )وزارة التعميؼ، 

معمِّسي الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة إجخاإيِّا بأةهؼ: األفخاد السدؤولؾن عؽ تجريذ الظمبة ذوؼ  انالباحثت عخِّفوتُ 

اإلعاقة الفكخيَّة، واإلاخاف عميهؼ لمحخص عمى سالمتهؼ أثشا  وجؾدهؼ في البيئة السجرسيَّة، كسعاهج التخبية الفكخيَّة، 

ة.ومجارس الجمج، ومخاكد الخعاية الشهار   يَّة، بسجيشة ججَّ
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ابقة راَسات الدَّ  اإلطار النظري والج ِّ

 اإلعاقة الفكريَّة

مة   مقج ِّ

مشحشى التؾزيع  يدارتسثِّ  فئة األفخاد ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة إحجػ فئات التخبية الخاصة الخإيدة، والتي تقع في      

 .ها(، وقج تعجَّدت تعاريف اإلعاقة الفكخيَّة التي أسهست في تفديخ 2015الظبيعي لمقجرة العقميَّة )الخوسان، 

 مفههم اإلعاقة الفكريَّة

طتستاز  ( وأق ، 75-70، دجرجة ذكا  )لمفخد اإلعاقة الفكخيَّة دؾجؾد تجنٍّ واضح في األدا  العقمي دون الستؾسِّ

في اثشتيؽ أو أكثخ مؽ مهارات الدمؾك التكيُّفي، الحؼ يغهخ في عجد مؽ السهارات، كالسهارات  يراحبه قرؾر

)الجسعيَّة األمخيويَّة  سشة. 22السفاليسيَّة، أو اةجتساعيَّة، أو العسميَّة، كسا تغهخ اإلعاقة الفكخيَّة لجػ األفخاد قب  سؽ 

 (. 2021، [AAIDDي عذخ ]لإلعاقات الفكخيَّة والشساإيَّة في إصجارها الثاة

 المذكالت الرحيَّة لجى األفراد ذوي اإلعاقة الفكريَّة

أكثخ اإلعاقات الحخكيَّة  ذوؼ اإلعاقة الفكخية مؽ العجيج مؽ السذوالت الرحية فسؽ ضسؽ األفخاديعاةي 

كاضظخابات الغجة الجرقيَّة، أمخاض الغجد الرسا  والتغحية والتسثي  الغحاإي: يهؼ وأولها واألمخاض السدمشة اةتذاًرا لج

سشة، وزيادة الؾزن، والدوخؼ  اضظخابات الجهاز العربي: ثؼ ، أمخاض الجهاز التشفدي: كأمخاض الخبؾيميها ، والدِّ

أمخاض العيؽ وممحقاتها: كاعتالل الذبويَّة الخجاجي )اعتالل الذبوة مؽ الؾةدة السبوخة(، ثؼ ، كالرخع، والذم  الجماغي

سعثؼ ، ةومذوالت برخيَّ  ثؼ ، مخاض الجورة الجمؾيَّة: كارتفاع ضغط الجمأثؼ ، أمخاض األذن وعسميَّة الخذا : كفقجان الدَّ

التذؾُّهات ثؼ ، أمخاض الجهاز العزمي الهيومي والشديج الزام: كهذااة العغامثؼ ، أمخاض الجهاز الهزسي: كاإلمداك
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وخ في بعض ، وأخيخًا الخمكيَّة والربغيَّة: كرغخ حجؼ الخأس الحاةت التي تشذأ في الفتخة القخيبة مؽ الؾةدة: كشقص الدُّ

 . (Liao et al., 2021)الجم عشج األطفال حجيثي الؾةدة

 الخرائص الجدميَّة لألفراد ذوي اإلعاقة الفكريَّة

خ، ومؽ هحه يتَّرف األفخاد ذوو اإلعاقة الفكخيَّة بسجسؾعة مؽ الخراإص الجدسيَّة، والتي قج تختمف مؽ فخد آلخ

ضعف في السهارات الخياضيَّة  هيشتج عش والحؼ قج الخراإص ضعف حاستي الدسع والبرخ، وضعف الجهاز العربي،

والحخكيَّة لجيهؼ، باإلضافة لعيؾب الشظ  والكالم، وأيًزا زيادة مدتؾػ ةذاطهؼ الحخكي، كسا أةهؼ أكثخ عخضة لإلصابة 

كسا يترف األفخاد ذوو اإلعاقة الفكخيَّة بأدا  (.2010مذ العخبي لمظفؾلة والتشسية،العادييؽ )السجمقارةة بأقخاةهؼ باألمخاض 

وعيفي أق َّ مؽ أقخاةهؼ العادييؽ، في مجاةت اإلتقان الحخكي، وقج يعاةي البعض مشهؼ مؽ مذوالت دجةيَّة، كالذم  

معامالتهؼ، كإصابة الخأس )الجقسيخؼ وفتحي، الجماغي، والقرؾر الجدسي، والتذشجات، واإلصابات الشاتجة عؽ إسا ة 

2018.) 

ومؽ الججيخ بالحكخ أن األفخاد ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة، وخاصة فئة اإلعاقة الفكخيَّة البديظة، ة يؾجج ديشهؼ وبيؽ 

ضعًفا بذو   أقخاةهؼ العادييؽ فخوذ كبيخة في ةؾاحي الشسؾ الجدسي، كالفخوذ ديشهؼ في ةؾاحي الشسؾ العقمي، إة أن لجيهؼ

لة، وبالشدبة لمرفات الجدسيَّة العامة، كالظؾل والؾزن والبشية الجدجيَّة بذو   عامٍّ، أو تأخًخا في جاةب سخعة الشسؾ ومعجَّ

عامٍّ، فإةها تعتسج عمى الخراإص الؾراثيَّة لمظف ، إة في حاةت األةساط اإلكميشيويَّة، كستالزمة داون، حيث يستمكؾن 

يدة، وباإلضافة لحلػ فقج يراحب اإلعاقة الفكخيَّة إعاقة جدسيَّة، أو قج تشتج اإلعاقة الفكخيَّة عؽ إعاقات صفات اوميَّة مس

 (.2015؛ متؾلي، 2015؛ الخظيب والحجيجؼ، 2010جدسيَّة )الخظيب، 
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 اإلسعافات األوليَّة

مة   مقج ِّ

عشرخا  داخ  البيئة السجرسيَّةعشج حجوثها  هامعخفة طخيقة التعام  معيعتبخ اةستعجاد لمحاةت الظارإة مؽ خالل 

 أ(. 2021في إةقاذ السراديؽ، والتقمي  مؽ مزاعفات اإلصابة وآةمها )الذؤون الرحيَّة السجرسيَّة، مهسًا 

 مفههم اإلسعافات األوليَّة

التجخُّ  وهؾ عبارة عؽ  يعجُّ جؾهخ مفهؾم اإلسعافات األوليَّة مؽ السفاليؼ التي ة يسوؽ لذخريؽ أن يختمفا فيه؛

الفؾرؼ الحؼ يقؾم به السعمِّؼ كخعاية أوليَّة، عشج حجوث حالة صحيَّة طارإة لمظالب بذو  مفاجئ؛ لمعس  عمى إةقاذ حياته، 

، أو ةقمه إلى   .(2022، والحيالن السظيخؼ السذفى )ومشع حجوث أؼ مزاعفات، إلى حيؽ وصؾل الفخي  الظبي السختّصِ

 األوليَّةأهجاف اإلسعافات 

: السحافغة عمى حياة الفخد السراب، العامة وهيتذتس  عسميَّة تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة عمى عجد مؽ األهجاف 

باإلضافة إلى مشع تجهؾر حالة الفخد السراب، وكحلػ رفع معجَّل ةدبة الذفا  مؽ اإلصابة أو السخض، وتحقي  ذلػ 

 .(2021/2018وأفز  )فيخست ،برؾرة أسخع 

 مبادئ اإلسعافات األوليَّة

كسا  األوليَّة، وهي( في كتابه حؾل اإلسعافات 2016رمدؼ ) هاذكخ  تقؾم اإلسعافات األولية عمى مجسؾعة مؽ السبادغ وقج

 يمي:

 الديظخة الكاممة عمى موان الحادث. -
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 وتؾقف القمب.عجم اعتبار السراب فاقًجا لمحياة ةتيجًة ةختفا  عالمات الحياة، كتؾقف التشفذ،  -

 تحخيػ السراب بعيًجا عؽ مرجر الخظخ. -

 اةهتسام بعسميات التشفُّذ اةصظشاعي، وإةعاش القمب والشديف والرجمة. -

 تقجيؼ العشاية الفؾريَّة لمحالة قب  ةقمها إلى السدتذفى. -

 الحخص عمى إاعار السراب بالخاحة. -

مة لمحالة.الحخص عمى كتابة وحفع كافة السعمؾمات الستؾفِّ  -  خة عؽ الحادث واإلجخا ات السقجَّ

 الحهادث الذائعة في البيئة المجرسيَّة

هشاك العجيج مؽ الحؾادث الذاإعة التي يسوؽ حجوثها في البيئة السجرسية، والتي تتظمَّب مؽ السعمِّسيؽ تقجيؼ 

حاةت  يميها%،  49.2%، ثؼ حاةت ألؼ السعجة دشدبة 75.2دشدبة  وتأتي ، وأولها حاةت الّخعافاإلسعافات األوليَّة 

%، 33.5%، ثؼ حاةت اةلتؾا  دشدبة  36.9%، وتأتي بعجها حاةت اإلصابة بالكجمات دشدبة 39.3التقيؤ دشدبة 

كثخ أدراسة أخخػ بأن ت شديَّ وفي الدياذ ذاته، (.Faydalı et al., 2019 )%30.8وأخيًخا حاةت إصابات الؾجه 

اإلغسا ، اةختشاذ، دا  الدوخؼ واةخفاض  حاةت اإلسعافات األوليَّة ايؾًعا بالسجارس، تتسثَّ  في: اإلةعاش القمبي الخإؾؼ،

وخ بالجم،  )السظيخؼ الكدؾرو ةديف األةف )الّخعاف(، إصابات األسشان  الشديف، الشؾبة التذشجيَّة )الرخع(، معجل الدُّ

 (.2022، والحيالن
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 اإلعاقة الفكريَّةمعل ِّمه 

مة  مقج ِّ

واجبات معمِّؼ التخبية الخاصة اتجاه الظمبة ذوؼ اإلعاقة، ومؽ ضسؽ هحه الؾاجبات الجاةب الرحي، فيجب تتعجد 

السذاركة في دخامج التؾعية الرحيَّة، والتعخُّف عمى الظمبة السحتاجيؽ لمخعاية الرحيَّة، واكتذاف السذوالت الرحيَّة  يهعم

مالتي قج تذوِّ   .(2015الجلي  التشغيسي لمتخبية الخاصة ،العمسي )في تحريمهؼ  هؼ  عاإًقا أمام تقجُّ

 دور المعل ِّم في الحاالت المجرسيَّة الطارئة

( أن دور 2022الذؤون الرحيَّة السجرسيَّة ) الرادر مؽجا  في دلي  التعام  مع الحاةت الظارإة في السجارس، 

 السعمِّؼ في الحاةت الظارإة يتسثَّ  في اآلتي:

 .َخع، وغيخها وخ، الخبؾ، الرَّ  معخفة السعمِّؼ السدبقة بالحالة الرحيَّة لمظمبة، مث : الدُّ

 .اةستجابة الدخيعة لذوؾػ الظمبة السراديؽ 

 .تبميغ مجيخ السجرسة بالحالة فؾًرا 

  ه الرحي، واةستسخار في مخاقبة الؾضع الرحي لمحالة، تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة لمظمبة السراديؽ، بالتعاون مع السؾجِّ

 ومتابعة الحاةت الذجيجة لحيؽ ةقمها إلى السدتذفى، ومخافقتها عشج المدوم.

 .تقجيؼ الجعؼ الشفدي والسعشؾؼ لمظمبة السراديؽ 

 ي أداء المعل ِّم في الحاالت المجرسيَّة الطارئةأثر المعرفة باإلسعافات األوليَّة ف

م الخعاية الخإيذ،  ُيعجُّ  خطُّ الحساية األول لمظمبة،  باإلضافة إلى كؾةهالسعمِّؼ أثشا  وجؾده في البيئة السجرسيَّة مقجِّ

(. de Lima Rodrigues   et al., 2015حيث إةه السدتجيب األول لحاةت الكؾارث، أو حاةت الظؾارغ السجرسيَّة )
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تفاقؼ مذاعخ معخفته باإلسعافات األوليَّة تعجُّ مظمًبا مهسِّا، فقج يؤدؼ ضعف معخفته دها إلى درجة وبشاً  عمى ذلػ؛ فإن 

مؽ فخص الظمبة السراديؽ في تمقي اإلسعافات لعجم تسوشه مؽ إجخاإها، وبالتالي قج يقم  ذلػ  الخؾف والقم  لجيه ةتيجةً 

الؾقت السشاسب، مسا قج يديج مؽ مزاعفات اإلصابات أو الحاةت الرحيَّة التي تحجث في البيئة األوليَّة الرحيحة في 

 (. Adib-Hajbaghery & Kamrava ,2019; Galindo Neto et al.,2018السجرسيَّة )

ثقٍة مختفًعا عشج  وفي السقاد ، فإن السعمِّسيؽ الحيؽ قج تمقَّؾا تجريًبا في اإلسعافات األوليَّة، كاةؾا ُيغهخون مدتؾػ 

تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة، وفي الجاةب السعاكذ كان  السعمسيؽ الحيؽ لؼ يتمقؾا تجريًبا مدبًقا في مجال اإلسعافات األوليَّة، 

 يتجشَّبؾن تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة، أو قج يقؾمؾن دتجخُّالت غيخ صحيحة تؤدؼ إلى تفاقؼ اإلصابة، فالسعمِّؼ السجرَّب يسوشه

 & Adib-Hajba gheryتقجيؼ اإلسعافات األوليَّة بالظخيقة الرحيحة، مسا قج يحؾل دون طمب اإلسعاف لغيخ الزخورة)

Kamrava ,2019; Alshammari,2021; Joseph et al,2015 شه مؽ التفاع  برؾرة (، باإلضافة إلى تسوُّ

 de Limaمة لمسداعجة في إسعاف الحالة صحيحة مع فخي  الخجمات الظبيَّة، مؽ خالل تقجيؼ السعمؾمات الالز 

Rodrigues et al., 2015).) 

 معه ِّقات إجراء اإلسعافات األوليَّة في البيئة المجرسيَّة

في دراستهؼ بعض األسباب التي قج تكؾن سبًبا في عجم  Qureshi et al. (2018أوضح قخيذي وآخخون )

 القجرة عمى إجخا  اإلسعافات األوليَّة في البيئة الجراسيَّة، وهي:

ةقص السعخفة باإلسعافات األوليَّة لجػ السعمِّسيؽ، والحؼ قج يشتج عؽ عجم حخص اإلدارة السجرسيَّة عمى تجريب  -1

قمة الفخص التجريبيَّة، وعجم وجؾد اخط وقج يعؾد سبب هحا الشقص أيزًا ل ليَّة،السعمِّسيؽ عمى مهارات اإلسعافات األو 

  .(Joseph et al.,2015) قاةؾةي لمتجريب اإللدامي، باإلضافة إلى ضي  الؾقت لجػ السعمِّؼ
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 ةقص مخاف  ومعجات اإلسعافات األوليَّة بالسجارس. -2

 ليَّةخرائص المعل ِّمين المؤثرة في اجراء اإلسعافات األو 

هشاك العجيج مؽ الخراإص السختبظة بالسعمِّسيؽ، والتي قج تمعب دوًرا في القجرة عمى تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة، 

 وهي:

حيث يسوؽ أن يوؾن له دور في مدتؾػ الؾعي باإلسعافات األولية، فقج أوضحت ةتاإج بعض  العسخ، -1

سشة فأكثخ يستمكؾن وعًيا أكبخ باإلسعافات األوليَّة  50سشة، أو فئة  (60-46الجراسات بأن السعمِّسيؽ في الفئة العسخيَّة )

 (. AlYahya et al.,2019؛ 2022،والحيالن مؽ باقي الفئات العسخية )السظيخؼ 

مت ةتاإج  -2 راَسات إلى أن الخبخة العسميَّة، لها دور في مدتؾػ السعخفة باإلسعافات  بعضالخبخة العسميَّة، تؾصَّ الجِّ

( سشة، يستمكؾن معخفة 20-11عسمؾا لسجة تتخاوح ديؽ ) فالسعمسيؽ الحيؽ األوليَّة لجػ السعمِّسيؽ، لرالح ذوؼ الخبخة األكثخ،

سشؾات. وتتف  هحه الشتيجة مع دراسة  10  مؽ باإلسعافات األوليَّة، أعمى دثالث مخات مؽ السعمِّسيؽ الحيؽ عسمؾا أق

( سشة فسا فؾذ، 16( التي أوضحت كحلػ بأن السعمِّسيؽ الحيؽ يستمكؾن عجد سشؾات خبخة )2022) والحيالن السظيخؼ 

 يستمكؾن وعًيا أكبخ باإلسعافات األوليَّة؛ ةتيجة لتعخضهؼ خالل سشؾات خبختهؼ لمعجيج مؽ السؾاقف التي تتظمب مشهؼ تجخالً 

مسا يؤدؼ إلى رفع مدتؾػ معخفتهؼ باإلصابات الذاإعة التي تحجث لمظمبة أثشا  اليؾم الجراسي، مؽ خالل التعام  معها؛ 

مسا يفخض عميهؼ معخفة اإلسعافات األوليَّة لسؾاجهة هحه اإلصابات، ومؽ جاةب آخخ فإن سشؾات الخبخة تتيح لمسعمسيؽ 

 (Saad et al.,2018; Workneh et al., 2021).ؾاقف ةكتداب السعخفة التعمؼ مؽ خالل التجخبة ومؾاجهة هحه الس

ن السعمِّسيؽ ذوؼ الخبخة األكثخ يوؾن لجيهؼ معخفة وعمؼ برؾرة عامة، وأكثخ حخًصا عمى صحَّة إ زاوية أخخػ فإنومؽ 

 . (2022،والحيالن )السظيخؼ  الظمبة، وتحسُّاًل لمسدؤوليَّة ِتجاههؼ
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ص الجراسي، -3 أعمى تأثخ مدتؾػ الؾعي باإلسعافات األولية بالتخرص الجراسي لمسعمؼ، حيث يوؾن ي التخرُّ

ص   .(2022،والحيالن السظيخؼ )العمسي لرالح السعمِّسيؽ ذوؼ التخرُّ

ؽ معمِّسي السخحمة اةدتجاإيَّة مؽ تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة، دشدبة أعمى مؽ معمِّسي ي السخحمة الجراسيَّة، -4 تسوُّ

( إلى أن درجة الؾعي 2022) والحيالن ، ديشسا أاارت دراسة السظيخؼ (Faydalı et al.,2019الثاةؾيَّة )السخحمة 

 أعمى لرالح معمِّسي السخحمتيؽ اةدتجاإيَّة والثاةؾيَّة. كان باإلسعافات الؾليَّة

ابقة راَسات الدَّ  الج ِّ

راَسات ذات العالقة بسؾضؾع تأجخي  فهياإلسعافات األولية بذو  عام أما بذأن الجراسة الحالية  العجيج مؽ الجِّ

التي تشاولت مدتؾػ وعي معمسي التخبية الفكخية بسبادغ اإلسعافات األولية  -انبحدب عمؼ الباحثت-األولى مؽ ةؾعها

راَسات األجشبيَّة، وفي هحا الجد الجراسات وقج تشؾَّعت  بججة، راَسات العخبيَّة والجِّ سيتؼ استعخاض أدخزها، مع  ما ديؽ الجِّ

راَسة الحاليَّة، وبيان جؾاةب اةستفادة مشها.  اإلاارة إلى جؾاةب اةتفاذ واةختالف ديشها، وبيؽ الجِّ

( إلى التعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسات التخبية الخياضيَّة بسبادغ اإلسعافات 2014هجفت دراسة ةعيخات )

راَسة  ةت عيشة الجِّ معمِّسة بسحافغة ةادمذ في فمدظيؽ، واستخجمت أداة اةستباةة لجسع البياةات وف   27مؽ األوليَّة، وتكؾَّ

السشهج الؾصفي، وكان مؽ أدخز ةتاإجها أن مدتؾػ وعي معمِّسات التخبية الخياضيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة، جا  

ػ السظمؾب مؽ الشاحية التظبيكيَّة، حيث جا ت دجرجة بسدتؾػ كبيخ مؽ الشاحيَّة الشغخيَّة، ديشسا افتقجن السعمِّسات السدتؾ 

ظة وقميمة، كسا أعهخت الشتاإج عجم وجؾد فخوذ في مدتؾػ وعي السعمِّسات، ُتعدػ إلى متغيِّخ الخبخة.  متؾسِّ

، والتي هجفت إلى تقييؼ وعي ومؾاقف دراسة((Joseph et al,2015 جؾزيف وآخخون  أعجَّ وفي سياذ قخيب 

راَسة مؽ ومسارسات معمِّس ةت عيشة الجِّ معمًِّسا بسجيشة ماةجالؾر في الهشج، وقج 146ي السجارس حؾل اإلسعافات األوليَّة، وتكؾَّ
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ظة إلى  استخجمت اةستباةة أداًة لجسع البياةات وف  السشهج الؾصفي، وكان مؽ أدخز ةتاإجها وجؾد معخفة دجرجة متؾسِّ

تباط ديؽ مدتؾػ السعخفة باإلسعافات األوليَّة ومتغيِّخ العسخ والجشذ ضعيفة حؾل اإلسعافات األوليَّة، وعجم وجؾد ار 

وسشؾات الخبخة في التجريذ وةؾع السجرسة )خاص، حوؾمي( التي يعس  دها السعمِّؼ، كسا أعهخت الشتاإج وجؾد ارتباط ديؽ 

 السعخفة باإلسعافات األوليَّة والتجريب السدَب  عميها. 

( دجراسة هجفت إلى تقييؼ معخفة السعمِّسيؽ Al-Tameemi & Khudair, 2016وقج قام التسيسي وخزيخ )

ومؾاقفهؼ تجاه اإلسعافات األوليَّة، والتعخُّف عمى العالقة ديؽ خراإص السعمِّسيؽ اةجتساعيَّة والجيسؾغخافيَّة بسعخفتهؼ 

راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ عمِّسيؽ بسجيشة الشجف األاخف في العخاذ، مؽ الس 302ومؾاقفهؼ تجاه اإلسعافات األوليَّة، وتكؾَّ

راَسة وجؾد معخفة ضعيفة حؾل  واستخجمت اةستباةة أداًة لجسع البياةات وف  السشهج الؾصفي، وكان مؽ أدخز ةتاإج الجِّ

راَسة، كسا أاارت الشتاإج إلى عجم وجؾد فخوذ ذات دةةت إحراإيَّة في السعخفة  اإلسعافات األوليَّة لجػ عيشة الجِّ

 باإلسعافات األوليَّة ديؽ السعمِّسيؽ، تبًعا لستغيِّخ الجشذ وسشؾات الخبخة.

( دراسًة لمكذف عؽ خبخات معمِّسي السجرسة Galindo Neto et al., 2018كسا أجخػ جاليشجو ةيتؾ وآخخون )

راَسة مؽ  ةت عيِّشة الجِّ ت بسجيشة دؾم جيدؾس في البخازي ، معمِّسا 9اةدتجاإيَّة عؽ اإلسعافات األوليَّة في السجرسة، وتكؾَّ

واستخجمت السقادمة أداًة لجسع البياةات وف  السشهج الشؾعي، وكان مؽ أدخز ةتاإجها وجؾد ضعف لجػ السعمِّسيؽ في تقجيؼ 

 اإلسعافات األوليَّة، وخاصة في الحاةت الظارإة ةتيجة لزعف التجريب السدَب  لتقجيؼ اإلسعافات األوليَّة.

( التي هجفت إلى تقييؼ معخفة معمِّسي السجارس اةدتجاإيَّة Saad et al., 2018) ج وآخخيؽوفي دراسة سع

راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ معمًِّسا، واستخجمت اةستباةة وقاإسة 140باإلسعافات األوليَّة بسجيشة اإلسساعيميَّة في مرخ، وتكؾَّ

أدخز ةتاإجها معخفة غيخ كافية باإلسعافات األوليَّة لجػ أفخاد مخاجعة أداتيؽ لجسع البياةات وف  السشهج الؾصفي، وكان مؽ 
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لرالح  ،العيشة، باإلضافة إلى وجؾد عالقة ارتباطيَّة ذات دةلة إحراإيَّة ديؽ السعخفة باإلسعافات األوليَّة وسشؾات الخبخة

  األفخاد ذوؼ سشؾات الخبخة األكثخ.

( إلى تحجيج السؾاقف التي تتظمَّب Faydalı, Küçük, & Yeşilyurt, 2019وقج هجفت دراسة فيجالي وآخخيؽ )

مؽ السعمِّسيؽ تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة لألطفال، وما إذا كان السعمِّسؾن يظبقؾةها بالرؾرة الرحيحة عشجما يتظمَّب األمخ، 

راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ داًة لجسع البياةات وف  السشهج معمًِّسا بسجيشة األةاضؾل في تخكيا، واستخجمت اةستباةة أ 331وتكؾَّ

راَسة أن مؽ ديؽ  مت إليه ةتاإج الجِّ ٪ مؽ السعمِّسيؽ الحيؽ يقؾمؾن دتعميؼ األطفال 4553الؾصفي، وكان مؽ أدخز ما تؾصَّ

٪ مؽ السعمِّسيؽ يستمكؾن معخفه بديظة بسفهؾم باإلسعافات األوليَّة،  81.0عاًما، كان  15و  6الحيؽ تتخاوح أعسارهؼ ديؽ 

٪ فقط زعسؾا أن لجيهؼ معخفة كافية باإلسعافات األوليَّة. باإلضافة إلى عجم وجؾد فخوذ ذات دةةت إحراإيَّة 2350كؽ ل

في حاةت تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة ديؽ السعمِّسيؽ، تبعا لستغيِّخات: العسخ، والجشذ، والخبخة السهشيَّة، والتجريب السدب  عمى 

 اإلسعافات األوليَّة.

( دجراسة هجفت إلى Adib-Hajbaghery & Kamrava, 2019قام ك ٍّ مؽ أديب حجاجخؼ وكامخافا ) كسا

راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ معمًِّسا بسجيشة كااان في إيخان،  196تقييؼ معخفة معمِّسي السجارس حؾل اإلسعافات األوليَّة، وتكؾَّ

ي، وكان مؽ أدخز ةتاإجها عجم وجؾد فخوذ ذات دةةت واستخجمت اةستباةة أداًة لجسع البياةات وف  السشهج الؾصف

إحراإيَّة في السعخفة باإلسعافات األوليَّة ديؽ السعمِّسيؽ، تبًعا لمجشذ، والعسخ، وسشؾات الخبخة، وقظاع العس ، باإلضافة 

ظة، وكان متؾسِّ 5957إلى أن  ط درجة معخفة اإلسعافات % مؽ السعمِّسيؽ قيَّسؾا معخفتهؼ باإلسعافات األوليَّة دجرجة متؾسِّ

 ؾا تجريًبا في اإلسعافات األوليَّة.، وكحلػ أعهخت الشتاإج ارتفاع درجات معخفة السعمِّسيؽ الحيؽ تمقَّ 2.58±  10.00األوليَّة 

(، التي هجفت إلى تقييؼ مدتؾيات AlYahya et al., 2019وعمى الرعيج اآلخخ ةجج دراسة اليحيى وآخخيؽ )

واإلدارييؽ بالسجارس، فيسا يتعمَّ  بسسارسات اإلسعافات األوليَّة األساسيَّة، وبعض الستغيِّخات التي أثخت السعخفة لمسعمِّسيؽ 
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راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ معمًِّسا بسجيشة الخياض في السسمكة العخبيَّة الدعؾديَّة، واستخجمت  436في مدتؾيات السعخفة، وتكؾَّ

شهج الؾصفي، وكان مؽ أدخز ةتاإجها عجم وجؾد دةلة إحراإيَّة ديؽ سشؾات الخبخة اةستباةة أداًة لجسع البياةات وف  الس

ودرجة السعخفة باإلسعافات األوليَّة، وأن معغؼ السعمِّسيؽ يستمكؾن معخفة ضعيفة باإلسعافات األوليَّة، واستجابات غيخ 

تمقَّؾا تجريًبا عمى اإلسعافات األوليَّة، لجيهؼ مشاسبة لحاةت الظؾارغ الذاإعة، كسا أعهخت الشتاإج أن السعمِّسيؽ الحيؽ 

 احتساليَّة أكبخ لالستجابة بذو  أفز  لحاةت الظؾارغ.

( دراسة هجفت إلى تقييؼ معخفة Abelairas-Gómez et al., 2020وفي السقاد  أعج أديميخاس قؾميد وآخخون )

السخحمة اةدتجاإيَّة(، وأوليا  أمؾر األطفال في الفئات العسخيَّة اإلسعافات األوليَّة لسعمِّسي السجارس )مخحمة ما قب  السجرسة، و 

راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ معمًِّسا وولي أمخ بسشظقة غاليديا في إسباةيا، واستخجمت اةستباةة أداًة لجسع  470السقادمة، وتكؾَّ

سعافات األوليَّة، ديشسا الشرف اآلخخ البياةات وف  مشهج دراسة حالة، وكان مؽ أدخز ةتاإجها معخفة ةرف السبحؾثيؽ باإل

لؼ يتمقَّؾا تجريًبا سابًقا في اإلسعافات األوليَّة، وعجم وجؾد دةلة إحراإيَّة ديؽ متغيِّخ الجشذ وامتالك السعخفة باإلسعافات 

 األوليَّة.

( دراسة دهجف تقييؼ السعخفة والسؾقف Workneh et al.,2021وفي ذات الدياذ أجخػ ووركشه وآخخون )

ةت عيشة  والسسارسة، والعؾام  السختبظة دها تجاه اإلسعافات األوليَّة، ديؽ معمِّسي رياض األطفال والسخحمة اةدتجاإيَّة، وتكؾَّ

راَسة مؽ  شهج الؾصفي، وكان معمًِّسا بسجيشة جؾةجار في أثيؾبيا، واستخجمت اةستباةة أداًة لجسع البياةات، وف  الس 338الجِّ

مؽ أدخز ةتاإجها وجؾد ارتباط كبيخ ديؽ الخبخة العسميَّة ومدتؾػ السعخفة باإلسعافات األوليَّة، لرالح ذوؼ الخبخة العسميَّة 

راَسة 1، 41( سشة، وةؾع السجرسة لرالح القظاع الخاص، كسا أعهخت الشتاإج أن 11-20مؽ ) ٪ مؽ السعمِّسيؽ عيشة الجِّ

 جة باإلسعافات األوليَّة. لجيهؼ معخفة جي
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( فقج هجفت إلى تقييؼ معخفة ومؾقف ومسارسة معمِّسي السجارس Alshammari, 2021أما دراسة الذسخؼ )

راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ معمِّسيؽ بسجيشة حاإ  في  604الحكؾر، حؾل اإلسعافات األوليَّة، وعالقتها دبعض الستغيِّخات، وتكؾَّ

راَسة السسمكة العخبيَّة الدعؾ  ديَّة، واستخجمت اةستباةة أداًة لجسع البياةات وف  السشهج الؾصفي، وكان مؽ أدخز ةتاإج الجِّ

%(، كسا أعهخت الشتاإج أن 90وجؾد معخفة جيجة لجػ معمِّسي السجارس في حاإ ، حؾل اإلسعافات األوليَّة دشدبة )

كاةؾا أكثخ استعجاًدا لتقجيؼ السداعجة الفؾريَّة، ووجؾد ارتباط ديؽ الجشذ السعمِّسيؽ الحيؽ تمقَّؾا تجريًبا عمى اإلسعافات األوليَّة، 

والسعخفة باإلسعافات األوليَّة، لرالح الحكؾر في حاةت التمؾث الكيسياإي لمعيؽ، وحاةت اةختشاذ والتدسؼ عؽ طخي  

 الفؼ، ولرالح اإلةاث في حاةت الحخوذ والكدؾر.

والسعمِّسات باإلسعافات  ( دراسة دهجف التعخُّف عمى مجػ وعي السعمِّسيؽ2022)والحيالن وأخيًخا أعجت السظيخؼ 

راَسة مؽ  ةت عيشة الجِّ معمًِّسا ومعمِّسة في دولة الكؾيت، واستخجمت اةستباةة  317األوليَّة، وعالقتها دبعض الستغيِّخات، وتكؾَّ

تاإجها وجؾد معخفة لجػ السعمِّسيؽ باإلسعافات األوليَّة أداًة لجسع البياةات وف  السشهج الؾصفي التحميمي، وكان مؽ أدخز ة

ظة، باإلضافة إلى عجم وجؾد فخوذ ذات دةلة إحراإيَّة ديؽ أفخاد العيشة، ُتعدػ لستغيِّخ الشؾع، ووجؾد فخوذ  دجرجة متؾسِّ

 فؾذ.( فسا 16ذات دةلة إحراإيَّة ُتعدػ لستغيِّخ الخبخة، وذلػ لرالح عجد سشؾات الخبخة )

راَسات الدابقة   التعليق على الج ِّ

راَسات الدابقة عمى هجف مذتخك، وهؾ تقييؼ معخفة ووعي السعمِّسيؽ باإلسعافات األوليَّة، باستثشا   -1 ااتسمت الجِّ

التي هجفت إلى الكذف عؽ خبخات السعمِّسيؽ في مجال  Galindo Neto et al. (2018)وآخخيؽ دراسة جاليشجو ةيتؾ 

 ليَّة.اإلسعافات األو 
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راَسات عمى السعمِّسيؽ بالسجارس، باستثشا  دراسة  -2 راَسات الدابقة في عيشتها، حيث تؼ تظبي  الجِّ اتفقت غالبيَّة الجِّ

 التي ُطبِّقت عمى السعمِّسيؽ وأوليا  األمؾر. Abelairas-Gómez et al. (2020)وآخخيؽ اديميخاس قؾميد 

راَسات الدابقة -3 أداة اةستباةة لجسع البياةات، باستثشا  دراسة جاليشجو ةيتؾ وآخخيؽ  استخجمت غالبيَّة الجِّ

Galindo Neto et al. (2018)( حيث استخجمت السقادمة أداًة لجسع البياةات، ودراسة سعج وآخخيؽ ،Saad et al. 

 أداتيؽ لجسع البياةات.ك، حيث استخجمت اةستباةة وقاإسة مخاجعة 2018)

راَسات الدابقة السشهج الؾصفي، باستثشا  دراسة جاليشجو ةيتؾ وآخخيؽ  -4  Galindo Neto etوعَّفت غالبيَّة الجِّ

al. (2018) وآخخيؽ ، فقج استخجمت السشهج الشؾعي، ودراسة أديميخاس قؾميدAbelairas-Gómez et al. (2020) ،

 التي استخجمت مشهج دراسة الحالة.

ر  -5  اَسات في مؾضؾعها الخإيذ، وهؾ اإلسعافات األوليَّة.اتفاذ جسيع الجِّ

ابقة راَسات الدَّ راَسة الحاليَّة والج ِّ  جهانب االختالف بين الج ِّ

راَسة الحاليَّة تتَّف  مع  راَسات الدابقة، ةذيخ إلى أن الجِّ مؽ خالل استعخاض أوجه اةتفاذ واةختالف ديؽ الجِّ

راَسات الدابقة، في مؾضؾعها  ة جؾاةب، تسثِّ  الفجؾة العمسيَّة التي الجِّ الخإيذ وهجفها العام، إة أةها تختمف عشها في عجَّ

راَسة، وهي:  تعالجها هحه الجِّ

ة في السسمكة العخبيَّة الدعؾديَّة. -1 راَسة بسجيشة ججَّ  ُطبِّقت هحه الجِّ

راَسة القظاعيؽ )الحوؾمي  -2  الخاص(. -اسمت عيشة الجِّ

راَسة إلى معخفة مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة.هجفت  -3  الجِّ
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راَسة مؾضؾع  راَسة عالجت فجؾة عمسيَّة متعجدة الجؾاةب، فقج تشاولت هحه الجِّ ومؽ العخض الداد  يتَّزح أن هحه الجِّ

راَسات التي تشاولت هحا السؾضؾع، ففي حجود مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة ؛ لقمة الجِّ

ة تؾجج دراسات تشاولت مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بججة تحجيًجا. كسا  الباحثتان معخفة

راَسة عمى مجتسع معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة مؽ الجشديؽ، وقج ااتسمت عم ى قظاَعي العس  )الخاص/ ُطبِّقت هحه الجِّ

 الحوؾمي(؛ لزسان وصف مدتؾػ الؾعي بسبادغ اإلسعافات األوليَّة دجقة.

ابقة راَسات الدَّ  جهانب االستفادة من الج ِّ

راَسة ااستفادت الباحثتيؽ قج مسا ة اػ فيه أن راَسات في دعؼ مذومة البحث لهحه الجِّ كحلػ  ،كثيًخا مسا سبقها مؽ الجِّ

في الؾصؾل إلى  (2022، والحيالن ؼ ؛ السظيخ 2014، ةعيخات)مؽ كال  مؽ دراسة كسا استفادة .لسالإؼالؾصؾل لمسشهج ا

 ;AlYahya et al.,2019;2022،والحيالن )السظيخؼ دراسة كال مؽ و  ،وفي صياغة أدواتها صياغة دقيقة لعشؾان البحث

Galindo Neto et al.,2018 راَسات الدابقة، في إثخا  اإلطار الشغخؼ. ( وغيخها مؽ الجِّ

راَسة وإجراءاتها  منهج الج ِّ

راَسة منهج  :الج ِّ

راَسة هحه فيتان استخجمت الباحث الحؼ يهجف إلى وصف الغاهخة، وتحجيجها،  ،السشهج السدحي الؾصفي الجِّ

راَسة  وذلػ (؛2013والسقارةة )قشجيمجي، وتبخيخ الغخوف والسسارسات، أو التقييؼ   .وأهجافهالسشاسبته لظبيعة الجِّ

راَسة  :مجتمع وعينة الج ِّ

ة، والبالغ عجدهؼ ) راَسة الحاليَّة مؽ جسيع معمِّسي الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة بسجيشة ججَّ ن مجتسع الجِّ ( 655تكؾَّ

ة  وتؼ  هر.1440، باإلضافة لؾزارة العس  والتشسية اةجتساعيَّة لعام ره1443لعام معمِّؼ/ة؛ تبًعا إلحراإيَّة إدارة تعميؼ ججَّ
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راَسة عمى عيشة عذؾاإيَّة  راَسة، والبالغ عجدهؼ ) ،بديظةتظبي  الجِّ وفيسا  ( معمًِّسا ومعمِّسة.252موؾةة مؽ السجتسع الكمي لمجِّ

راَسة:  يمي الؾصف اإلحراإي لعيشة الجِّ

 1الججول 

راَسة  راَسة وفًقا لستغّيِخات الّجِ  تؾزيع أفخاد عيشة الّجِ

 الشدبة السئؾيَّة )%( العجد السدتؾيات الستغيِّخ

 الشؾع
 30.2% 76 ذكخ

 69.8% 176 أةثى

 سشؾات الخبخة

 28.6% 72 سشؾات 1-5

 20.6% 52 سشؾات 6-10

 50.8% 128 سشه فأكثخ 11

 قظاع العس 
 69.0% 174 حوؾمي

 31.0% 78 خاص

 الجورات التجريبيَّة
 52.0% 131 األوليَّة لؼ أتم َّ دورات تجريبيَّة في اإلسعافات

 48.0% 121 تمقَّيت دورات تجريبيَّة في اإلسعافات األوليَّة

 100.0% 252 مجسؾع العيشة

راَسة:  أداة الج ِّ

راَسة تؼ ترسيؼ استباةة مؽ قب  الباحث  لمتعخُّف عمى مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة  ؛تانلتحقي  أهجاف الجِّ

ة ةت اةستباةة في صؾرتها األوليَّة مؽ ) ،بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ ( فقخة مؾزَّعة عمى محؾر واحج، 25وتكؾَّ
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سيؽ ةت اةستباةة في صؾرتها الشهاإيَّة مؽ ) ،وبعج عخضها عمى السحوَّ ى محؾر واحج. وقج تؼ ( فقخة، مؾزَّعة عم17تكؾَّ

؛ هيئة الهالل األحسخ 2016؛ رمدؼ ،2014)الببالوؼ ،كوتاب  ،إعجادها بعج اةطالع عمى عجد مؽ األدديات التخبؾيَّة

راَسة الحاليَّة، ومشها دراسات )ةعيخات، (.  وكحلػ 2011الدعؾدؼ ، راَسات الدابقة ذات الرمة بسؾضؾع الجِّ ؛ 2014الجِّ

 Workneh et؛ Adib-Hajbaghery and Kamrava ,2019 ؛2019؛ اليحيى وآخخيؽ، 2022، والحيالن السظيخؼ 

al. ,2021.) :وفيسا يمي عخض لألداة، واإلجخا ات التي اتبعتها الباحثة لمتحقُّ  مؽ صجقها وثباتها 

راَسرة، وةرؾع البياةرات والسعمؾمرات التري ترؾدُّ البراحث القدم األول: -1 مرة تعخيفيَّرة بأهرجاف الجِّ جسعهرا مرؽ  تيؽيحتؾؼ عمى مقجِّ

مة، والتعهُّج باستخجامها ألغخاض البحث العمسي فقط. راَسة، مع تقجيؼ الزسان بدخيَّة السعمؾمات السقجَّ  أفخاد عيشة الجِّ

راَسة، وهي عمى الشحرؾ اآلتري: )الشرؾع يحتؾؼ عمى البياةات الجيسؾ  القدم الثاني: -2 سرشؾات الخبرخة  –غخافيَّة ألفخاد عيشة الجِّ

 الجورات التجريبيَّة(. –قظاع العس   –

ن هحا القدؼ مؽ ) القدم الثالث: -3  ( عبارة، مؾزَّعة عمى محؾر أساسي واحج.17يتكؾَّ

 ترحيح االستبانة:

راَسة، بإعظا  ك  فقخة مؽ فقخاته درجة واحجة مؽ ديؽ درجاته  تؼ اعتساد ُسمَّؼ ليوخت الخياعي لترحيح أداة الجِّ

ظة / دجرجة مشخفزة / ة أمتمػ الؾعي دحلػ(األربع:  ( عمى 1، 2، 3، 4تسث  رقسيِّا ) وهي ،)دجرجة كبيخة / دجرجة متؾسِّ

 التختيب، وقج تؼ اعتساد اةستباةة التالية ألغخاض تحمي  الشتاإج.

راَسة:  صجق أداة الج ِّ

راَسة التأكُّج مؽ أةها تكيذ ما ُوضعت لكياسه، إضافًة إلى اسؾليتها لكر ِّ العشاصرخ التري تدراعج  ُيقَرج برجذ أداة الجِّ

اتها، وارتباطها بالجرجرة الكميَّرة لالسرتباةة، بحيرث تكرؾن مفهؾمرة لكر ِّ مرؽ يدرتخجمها، وقرج عمى تحمي  ةتاإجها، ووضؾح عبار 

راَسة مؽ خالل: تانقامت الباحث  بالتأكُّج مؽ صجذ أداة الجِّ
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راَسة )صجق المحك ِّمين(: - أ  الرجق الظاهري ألداة الج ِّ

سررريؽ  بررررؾرتها األوليَّرررةاةسرررتباةة  ترررؼ عرررخض ررريؽ فررري مجرررال التخبيرررة الخاصرررةعمرررى عرررجد مرررؽ السحوَّ ومجرررال  ،السخترِّ

سيؽ، ووف  ما أدجاه السحوَّسؾن مؽ مالحغات وتؾجيهرات؛ قامرت الباحث  تراناإلسعافات األوليَّة، حيث دمغ عجدهؼ ثساةية محوَّ

رة17برإجخا  التعررجيالت الالزمررة، فقرج اسررتبعجت الفقررخة ) ( ألةرره 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24والفقررخات: ) ،( ألةهرا موررخَّ

د اإلصابات وهؾ اإلسعافات األوليَّة؛ ةن هشراك إصرابات أخرخػ  ،وتخكها تحت سقف واحج ،تبيَّؽ أن مؽ األفز  أن ة تحجَّ

ن مررؽ ) ،(13قررج تحررجث ولررؼ يررتؼ ذكخهررا، كسررا تررؼ إضررافة اررخح لمفقررخة ) ( 17وبررحلػ أصرربحت الرررؾرة الشهاإيَّررة لالسررتباةة تتكررؾَّ

 فقخة.

 داة:صجق االتداق الجاخلي لأل 

ةرة مرؽ ) ومعمِّسرة مرؽ معمِّسري  ا( معمًِّسر35لمتحقُّ  مؽ صجذ اةتداذ الجاخمي لألداة، تؼ اختيرار عيشرة اسرتظالعيَّة موؾَّ

ة راَسررة األساسرريَّة، ووفًقررا لمبياةررات تررؼ حدرراب معامرر   ،الظمبررة ذوؼ اإلعاقررة الفكخيَّررة بسجيشررة جررجَّ وجسرريعهؼ مررؽ خررارج عيشررة الجِّ

؛ وذلررػ دهررجف التعررخُّف عمررى درجررة ارتبرراط كرر ِّ عبررارة مررؽ (Pearson's Correlation Coefficient)ارتبرراط ديخسررؾن 

 عبارات اةستباةة بالجرجة الكميَّة لالستباةة.

 2ججول 

 معامالت ارتباط ديخسؾن لعبارات اةستباةة مع الجرجة الكميَّة لالستباةة

ة()مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات   األوليَّة بسجيشة ججَّ

 معام  اةرتباط  رقؼ العبارة معام  اةرتباط  رقؼ العبارة

1 0.597** 10 0.698** 
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ة()مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات   األوليَّة بسجيشة ججَّ

 معام  اةرتباط  رقؼ العبارة معام  اةرتباط  رقؼ العبارة

2 0.556** 11 0.614** 

3 0.838** 12 0.511** 

4 0.513** 13 0.753** 

5 0.501** 14 0.531** 

6 0.584** 15 0.769** 

7 0.653** 16 0.762** 

8 0.525** 17 0.458** 

9 0.691** - - 

 فأقل  1...** دال عنج مدتهى الجاللة 

( أن قيؼ معام  ارتباط ك ِّ عبارة مؽ العبارات مرع الجرجرة الكميَّرة مؾجبرة، ودالرة إحرراإيِّا عشرج 2يتَّزح مؽ الججول )

( فأقر ؛ مسرا يذريخ إلرى صرجذ اةتدراذ الرجاخمي دريؽ عبرارات اةسرتباةة، ومشاسربتها لكيراس مرا أُعرجت 0.01مدتؾػ الجةلرة )

 لكياسه. 
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راَسة:   ثبات أداة الج ِّ

راَسرةتؼ  مرؽ خرالل اسرتخجام طخيقرة التجدإرة الشررفيَّة، ومعامر  الثبرات ألفرا كخوةبراخ )معادلرة  ،التأكُّج مؽ ثبرات أداة الجِّ

رح الجرجول رقرؼ )Cronbach's Alpha (α)ألفرا كخوةبراخ( ) ( قريؼ معرامالت الثبرات ألفرا كخوةبراخ لمجرجرة الكميَّرة 3(، ويؾضِّ

 لالستباةة.

  3ججول 

راَسة معام  ألفا كخوةباخ  لكياس ثبات أداة الّجِ

 معام  ألفا التجدإة الشرفيَّة 

 0.865 0.891 الثبات العام

(، كسرا دمرغ معامر  التجدإرة 0.865حيث دمرغ ) ،( أن معام  ثبات ألفا كخوةباخ العام عالٍ 3يتزح مؽ الججول رقؼ )

(، وهررحا يررجلُّ عمررى أن اةسررتباةة تتستررع دجرجررة ثبررات مختفعررة يسوررؽ اةعتسرراد عميهررا فرري التظبيرر  السيررجاةي 0.891الشرررفيَّة )

راَسة.  لمجِّ

راَسة:  الرهرة النهائيَّة ألداة الج ِّ

ةرررة مرررؽ ) مؾزَّعرررة عمرررى محرررؾر أساسررري واحرررج؛ بحيرررث  ،فقرررخة (17وبرررحلػ تكرررؾن اةسرررتباةة فررري صرررؾرتها الشهاإيَّرررة موؾَّ

ررظة /  يدررتجيب السفحررؾص عمررى فقررخات اةسررتباةة مررؽ خررالل اختيررار إحررجػ الخيررارات التاليررة: )دجرجررة كبيررخة / دجرجررة متؾسِّ

 دجرجة مشخفزة / ة أمتمػ الؾعي دحلػ(.

راَسة:  المحكُّ المعتمج في أداة الج ِّ
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راَسة تؼ تحجيج طؾل الخاليا في مكياس ليوخت الخياعي، مؽ خالل حداب السجػ  ؛لتحجيج السحػِّ السعتسج في الجِّ

=  3/4(، ومؽ ثؼ تقديسه عمى أكبخ قيسة في السكياس لمحرؾل عمى طؾل الخميَّة أؼ )3=  1-4ديؽ درجات السكياس )

حيح لتحجيج الحجِّ وهي واحج ص ،(، وبعج ذلػ تسَّت إضافة هحه الكيسة عمى أق  قيسة في السكياس دجاية السكياس0.75

ح في الججول التالي ح ترشيف مدتؾيات مدتؾػ  ،األعمى لهحه الخميَّة، وهوحا أصبح طؾل الخاليا كسا هؾ مؾضَّ الحؼ يؾضِّ

ة:  وعي معمِّسي الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 4ججول 

راَسة )السكياس(  السحػ السعتسج في الّجِ

ظات(  التقجيخ طؾل الخميَّة/ )الستؾسِّ

ا )ة أمتمػ الؾعي( 1.75 – 1مؽ   قميمة ججِّ

 مشخفزة 2.50 – 1.76مؽ 

ظة 3.25 – 2.51مؽ   متؾسِّ

 كبيخة 4.00 – 3.56مؽ 

 

راَسة:   إجراءات تطبيق أداة الج ِّ

مرؽ ميرجاةيِّا  ة األولى دتظبيقهراوالتأكُّج مؽ صالحيَّة اةستباةة لمتظبي ، قامت الباحث ،بعج اةةتها  مؽ كافة التعجيالت

راَسة هاتؾزيعخالل  بحيث ُتعظى اةستباةة مؽ خالل رابط إلكتخوةي يقؾم معمِّسؾ الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة  ،عمى عيشة الجِّ

ا252جسع الخدود وقج دمغ عجدها )، ثؼ دتعبئتها لمتأكُّرج مرؽ مرجػ صرالحيتها لمتحمير   ؛هرامخاجعرة ةتاإجعج ذلػ تسرت . وب( ردِّ
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رر  إلررى الشترراإج ومشاقذررتهاوبعررج  .(SPSS)تحميمهررا إحررراإيِّا باسررتخجام دخةررامج ثررؼ  اإلحررراإي راَسررات  ،التؾصُّ ومقارةتهررا بالجِّ

 .وضع عجٍد مؽ التؾصيات، تؼ الدابقة واإلطار الشغخؼ 

 :اإلحرائيَّة المعالجات

زم دخةامج باستخجام البياةات معالجة تسَّت  Statisticsوالسعخوفة در  ،"SPSS"اةجتساعيَّة  لمعمؾم اإلحراإيَّة الخُّ

Package For Social Science راَسة أسئمة عؽ الحاسؾب؛ دهجف اإلجابة باستخجام  اإلحراإيَّة بالظخذ  وذلػ ،الجِّ

 :التالية

 " ط الحدادي راَسة لفقخات اةستباةة."؛ وذلػ لسعخفة Meanالستؾسِّ  مجػ ارتفاع، أو اةخفاض استجابات أفخاد عيشة الجِّ

  اةةحخاف السعيارؼ"Standard Deviation" راَسة لك ِّ عبارة ؛ لمتعخُّف عمى مجػ اةحخاف استجابات أفخاد عيشة الجِّ

ظها الحدادي.  مؽ عبارات اةستباةة، ولمجرجة الكميَّة عؽ متؾسِّ

  )اختبار )تIndependent Samples T Test  لعيشتيؽ مدتقمَّتيؽ؛ دهجف التعخُّف عمى الفخوذ ديؽ اتجاهات عيشة

راَسة باختالف متغيِّخاتهؼ التي تشقدؼ إلى فئتيؽ.  الجِّ

  اختبار تحمي  التبايؽ األحادؼOne Way ANOVA  لعيشتيؽ مدتقمَّتيؽ فأكثخ؛ دهجف التعخُّف عمى الفخوذ ديؽ

راَسة  باختالف متغيِّخاتهؼ التي تشقدؼ إلى فئتيؽ فأكثخ. اتجاهات عيشة الجِّ

 " )اختبار )ايفيه Scheffe"لمسقارةات الثشاإيَّة البعجيَّة. ؛ 

راَسة والتهصيات راَسة ومناقذتها وملخَّص الج ِّ  نتائج الج ِّ

م الباحث .وتظبيقها ،بعج التأكُّج مؽ مال مة األداة لمهجف السؾضؾع مؽ أجمه عخًضا تفريميِّا لمشتاإج التي تؼَّ  تانتقجِّ

بسا تؼ عخُضه في الفر  الثاةي مؽ إطار ةغخؼ ودراسات سابقة، ومشاقذتها مؽ خالل اإلجابة عؽ  هاوربظ ،التؾصُّ  إليها

راَسة، ثؼ يأتي عخض التؾصيات السشبثقة مؽ ةتاإجها.  تداؤةت الجِّ
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راَسة وتفديرها  النتائج المتعلقة بأسئلة الج ِّ

:  النتائج المتعل ِّقة بالدؤال األول ومناقذتها: أوالا

راَسررة عمررى: مررا مدررتؾػ وعرري معمِّسرري اإلعاقررة الفكخيَّررة بسبررادغ اإلسررعافات األوليَّررة بسجيشررة  ويررشصُّ الدررؤال األول مررؽ أسررئمة الجِّ

ة؟  ججَّ

ة؛ تررؼ حدراب التكررخارات، والشدررب  لتحجيرج مدررتؾػ وعرري معمِّسري اإلعاقررة الفكخيَّررة بسبرادغ اإلسررعافات األوليَّررة بسجيشرة جررجَّ

راَسررة عمررى عبررارات اةسررتبيان،  تررب ةسررتجابات أفررخاد عيشررة الجِّ ررظات الحدرراديَّة، واةةحخافررات السعياريَّررة، والخُّ السئؾيَّررة، والستؾسِّ

 وجا ت الشتاإج كسا يمي:

 5ججول 

راَسة حؾل مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ   اإلسعافات األوليَّة استجابات أفخاد عيشة الّجِ

 العبارات 

ط الحدادي  الستؾسِّ
اةةحخاف 

 السعيارؼ 
قيسة  الختبة

ط  الستؾسِّ
 السدتؾػ 

ظة 2.84 أعخف مفهؾم اإلسعافات األوليَّة. 1  7 0.751 متؾسِّ

2 
أدرك أهسيَّة اإلسعافات األوليَّة في السحافغة عمى سالمة الظمبة 

 السجرسيَّة.ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة بالبيئة 
 3 0.673 كبيخة 3.57

3 
م مؽ قب  جَّ لجؼ السعخفة لعالمات اةستجابة لمتجخُّ  السق

 السدِعف مؽ عجمها لمسراب.
ظة 2.6  14 0.829 متؾسِّ
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 العبارات 

ط الحدادي  الستؾسِّ
اةةحخاف 

 السعيارؼ 
قيسة  الختبة

ط  الستؾسِّ
 السدتؾػ 

ل الظبيعي لمسؤاخات الحيؾيَّة لجدؼ اإلةدان. 4 ظة 2.58 أعخف السعجَّ  15 0.944 متؾسِّ

ظة 2.71 أعخف مبادغ اإلسعافات األوليَّة. 5  10 0.918 متؾسِّ

ظة 2.95 لجؼ السعخفة بسحتؾيات حقيبة اإلسعافات األوليَّة. 6  6 0.807 متؾسِّ

7 
أعخف كيفيَّة استخجام محتؾيات حقيبة اإلسعافات األوليَّة بحدب 

 الحاجة.
ظة 2.78  8 0.822 متؾسِّ

8 
أةرح معمِّسي ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة بأخح دورات تجريبيَّة في 

 األوليَّة. اإلسعافات
 1 0.465 كبيخة 3.84

9 
أبادر لالاتخاك في دورات تظؾيخ قجرات األفخاد في مجال 

 اإلسعافات األوليَّة.
ظة 3.16  4 0.969 متؾسِّ

10 
أعخف اإلجخا ات الرحيحة لإلسعافات األوليَّة عشج حجوث 

 إصابة لجػ أحج الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخيَّة.
ظة 2.68  12 0.933 متؾسِّ

 2 0.735 كبيخة 3.62 أعخف رقؼ الهالل األحسخ عشج الحاجة لمسداعجة. 11

12 
لجؼَّ معخفة باإلصابات السهجدة لمحياة والتي تتظمَّب إسعاًفا أوليِّا 

 في حال وجؾد أكثخ مؽ إصابة.
ظة 2.76  9 0.911 متؾسِّ

ظة 2.66 لجؼَّ السعخفة بالظخيقة الرحيحة لسعايشة مؾقع اإلصابة.       13  13 0.971 متؾسِّ
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 العبارات 

ط الحدادي  الستؾسِّ
اةةحخاف 

 السعيارؼ 
قيسة  الختبة

ط  الستؾسِّ
 السدتؾػ 

بسعايشة السؾقع هؾ التأكُّج مؽ أمان السوان قب  البجأ *ُيقَرج 

 دتقجيؼ اإلسعافات األوليَّة.

ظة 2.51 أعخف إجخا ات الكذف السبجإي عشج مبااخة الحالة. 14  16 0.89 متؾسِّ

 17 0.958 مشخفزة 2.4 لجؼ السعخفة بظخيقة تقييؼ درجة اإلصابة ومجػ خظؾرتها. 15

16 
لجؼَّ السعخفة السشاسبة حؾل اإلصابات واألمخاض التي قج 

 يتعخَّض لها الظمبة ذوو اإلعاقة الفكخيَّة بالسجارس.
ظة 2.7  11 0.959 متؾسِّ

17 

أهتؼ بالتعخُّف السدب  بالسذوالت الرحيَّة لجػ الظمبة ذوؼ 

اإلعاقة الفكخيَّة وطخيقة التعام  معها أثشا  حجوثها في البيئة 

 السجرسيَّة.

ظة 3.15  5 0.927 متؾسِّ

ظة 2.9118 الجرجة الكميَّة لمسجال  - 58872. متؾسِّ

ة دمغ 5يتَّزح في الججول ) ( أن مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

ًظا حداديِّا ) ط حدب السعيار السدتخجم2.9118متؾسِّ راَسة. وتجلُّ الشتيجة عمى أن مدتؾػ  (، وهؾ بسدتؾػ متؾسِّ في الجِّ

ظة ،وعي السعمِّسيؽ بسبادغ اإلسعافات األوليَّة فقج حرمت غالبيَّة فقخات أسئمة اةستباةة عمى الجرجة  ،جا  دجرجة متؾسِّ

ظة، وَتعتِبخ الباحث رة في ة تؾجج مادة  -تانفبحدب عمؼ الباحث -هحه الشتيجة ُمخضية لحجٍّ ما؛ تانالستؾسِّ دراسيَّة متخرِّ

م لسعمِّسي التخبية الفكخيَّة في مخحمة البوالؾريؾس أو الجدمؾم ،مجال اإلسعافات األوليَّة ، حيث تعجُّ أو الجراسات العميا تقجَّ
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حه ه تانمخحمة الجدمؾم أو البوالؾريؾس األساس في إعجاد معمِّسي التخبية الفكخيَّة لبيئة العس ، ومؽ جاةب آخخ تعدو الباحث

مؽ خالل إةذا  إدارة  ،أولها زيادة اةهتسام والتؾعية باإلسعافات األوليَّة مؽ قب  وزارة التعميؼ ،الشتيجة إلى أسباب أخخػ 

د وإتاحة  ،الذؤون الرحيَّة السجرسيَّة وإقامة الجورات التجريبيَّة لخفع مدتؾػ معخفة السعمِّسيؽ باإلسعافات األوليَّة، ثاةًيا تعجُّ

 مؽ السؾاقع، كسؾقع وزارة الرحة وغيخه ،وسهؾلة حرؾل السعمِّسيؽ عميها ،مؾمات السختبظة باإلسعافات األوليَّةمرادر السع

ط تانوتخػ الباحث قج يعؾد إلى أسباب  ،أن عجم وصؾل مدتؾػ وعي السعمِّسيؽ باإلسعافات األوليَّة لسدتؾػ أعمى مؽ الستؾسِّ

ةتيجًة لعجم  ،ةقص السعخفة باإلسعافات األوليَّة لجػ السعمِّسيؽفقج يعؾد أخخػ ذكخت سابقا في اإلطار الشغخؼ لمبحث، 

ألةها ة تخػ هحه مؽ وعاإف السعمسيؽ  ؛حخص اإلدارة السجرسيَّة عمى تجريب السعمِّسيؽ عمى مهارات اإلسعافات األوليَّة

قمَّة الفخص  ات الدياذ فإن. وفي ذQureshi et al.,2018)) دخغؼ مؽ أهسيتها في الحفاظ عمى صحة وحياة الظمبة

، قج تكؾن سببًا في عجم تمقِّي باإلضافة إلى ضي  الؾقت لجػ السعمِّؼ ،التجريبيَّة، وعجم وجؾد اخط قاةؾةي لمتجريب اإللدامي

وفي السقاد  تتَّف  هحه الشتيجة مع ةتيجة  (. (Joseph et al.,2015بعض السعمِّسيؽ تجريًبا مدبًقا عمى اإلسعافات األوليَّة

ن أاارت ةتاإجها إلى أالتي  Joseph et al. (2015)ف  جدإيِّا مع ةتيجة دراسة (، وتتَّ 2022) والحيالن السظيخؼ دراسة 

ظة إلى ضعيفة راَسات التالية ديشسا ،درجة السعخفة جا ت دجرجة مؽ متؾسِّ راَسة مع ةتاإج الجِّ  تختمف ةتاإج هحه الجِّ

 Al-Tameemi & Khudair,2016;Galindo Neto et al.,2018;Saad et ؛2014،ةعيخات)

al.,2018;Faydalı et al.,2019;Adib-Hajbaghery and Kamrava ,2019;AlYahya et al., 

2019;Abelairas-Gómez et al., 2020;Workneh et al.,2021; Alshammari, 2021) 

بسبادغ اإلسعافات  ،( أن معغؼ عبارات مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة5ويتَّزح مؽ الشتاإج في الججول )

ة ظة، وحرمت الفقخات أرقام: ) ،األوليَّة بسجيشة ججَّ ( عمى أعمى ثالث عبارات مؽ ديؽ فقخات 11، 8، 2كاةت دجرجة متؾسِّ

راَسة عميها، وتتسثَّ  باآلتي:اةستباةة، وجسيعه  ا دجرجة كبيخة، وتؼ تختيبها تشازليِّا حدب مؾافقة أفخاد عيشة الجِّ
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." أةرررح معمِّسرري ذوؼ اإلعاقررة الفكخيَّررة بأخررح دورات تجريبيَّررة فرري اإلسررعافات األوليَّررة" ( وهرري:8جررا ت العبررارة رقررؼ ) .1

راَسة  ط )بالسختبة األولى مؽ حيث مؾافقة أفخاد عيشة الجِّ ة بستؾسِّ  (.3.84عميها بذجَّ

" بالسختبرة الثاةيرة مرؽ حيرث مؾافقرة أعخف رقؼ الهالل األحسخ عشرج الحاجرة لمسدراعجة." ( وهي:11جا ت العبارة رقؼ ) .2

ط ) راَسة عميها بستؾسِّ  (.3.62أفخاد عيشة الجِّ

سالمة الظمبة ذوؼ اإلعاقة أدرك أهسيَّة اإلسعافات األوليَّة في السحافغة عمى " ( وهي:2جا ت العبارة رقؼ ) .3

ط )الفكخيَّة بالبيئة السجرسيَّة. راَسة عميها بستؾسِّ  (.3.57" بالسختبة الثالثة مؽ حيث مؾافقة أفخاد عيشة الجِّ

( أن أق َّ عبارات مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات 5ويتَّزح مؽ الشتاإج في الججول ) 

لجؼ السعخفة بظخيقة تقييؼ درجة وهي: " ،(، وقج كاةت دجرجة مشخفزة15تتسثَّ  في العبارة رقؼ ) ،ةاألوليَّة بسجيشة ججَّ 

ط ) ،" بالسختبة الدابعة عذخة.اإلصابة ومجػ خظؾرتها راَسة عميها بستؾسِّ (، 2.40مؽ حيث مؾافقة أفخاد عيشة الجِّ

ط14وفي السختبة قب  األخيخة جا ت العبارة رقؼ ) وهي: "أعخف إجخا ات الكذف  ،(، وقج كاةت بسدتؾػ متؾسِّ

ط ).السبجإي عشج مبااخة الحالة  (. 2.51" بستؾسِّ

مت إليه دراسة )ةعيخات، راَسة أن مدتؾػ  ،(2014 وتتذابه هحه الشتاإج مع ما تؾصَّ حيث أوضحت ةتاإج الجِّ

ظة وقميمة عمى الفقخات العسميَّة،  ،جا ت دجرجة كبيخة مؽ الشاحية الشغخيَّة ،معخفة السعمِّسيؽ ديشسا جا ت دجرجة متؾسِّ

ة، ةتيجًة لعجم أو هحه الشتيجة إلى عجم امتالك السعمِّسيؽ لمسعخفة العسميَّة الكافية باإلسعافات األوليَّ  تان وتعدو الباحث

ةجرة التحاقهؼ دجورات تجريبة عسميَّة في مجال اإلسعافات األوليَّة بقجٍر كاٍف، والتي لها األثخ والجور الكبيخ في زيادة 

، كسا يشغخ الجسيع مؽ أه  وإدارة أن مهام السعمسيؽ هي مهام أكاديسية  وهحا قج يوؾن مبخر قؾؼ معخفتهؼ العسميَّة

ؼ دهحه الجورات التجريبية والتي يعتبخها البعض ة عالقة لها بسهام السعمسيؽ الؾعيفية ألةها خارج يقم  فخص التحاقه

 السجال األكاديسي بالخغؼ مؽ أهسيتها.
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 ثانياا: النتائج المتعل ِّقة بالدؤال الثاني ومناقذتها:

راَسة عمى:  الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة  ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقةويشصُّ الدؤال الثاةي مؽ أسئمة الجِّ

ة، ُتعدػ لستغيِّخ الشؾع؟  بسجيشة ججَّ

لعيشتيؽ  Independent Samples T Testولإلجابة عؽ الدؤال قامت الباحثة باستخجام اختبار )ت( 

ط درجات العيشة في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة  ؛مدتقمَّتيؽ لمسقارةة ديؽ متؾسِّ

ة حها الججول التالي: ،ججَّ  ُتعدػ لستغيِّخ الشؾع، وكاةت الشتاإج كسا يؾضِّ

  6ججول 

لمكذف عؽ دةلة الفخوذ في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة  Independent Samples T Testاختبار )ت( 

ة تُعدػ لستغّيِخ الشؾع  بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 العجد الشؾع 
ط  الستؾسِّ

 الحدادي

اةةحخاف 

 السعيارؼ 

 (Tقيسة)

 السحدؾبة

الكيسة 

اةحتساليَّة 

(Sig). 

الجةلة 

 اإلحراإيَّة

اإلعاقة مدتؾػ وعي معمِّسي 

الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات 

 األوليَّة

 53160. 3.0503 76 ذكخ

2.480 0.014 
دالة 

 60337. 2.8519 176 أةثى إحراإيِّا

رحة فري الجرجول ) ( لسدرتؾػ وعري معمِّسري اإلعاقرة الفكخيَّرة بسبرادغ Sig( أن قيسرة )6يتَّزح مؽ خرالل الشتراإج السؾضَّ

ةاإلسعافات األوليَّة بسجيشة  (، مسا يجل  عمى وجؾد فرخوذ ذات 05.0وهي أق  مؽ مدتؾػ دةلة ) ،0.014تداوؼ  ،ججَّ
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ة05.0حراإيَّة عشج مدتؾػ )إدةلة   ،( في مدتؾػ وعي معمِّسري اإلعاقرة الفكخيَّرة بسبرادغ اإلسرعافات األوليَّرة بسجيشرة جرجَّ

رط الحدرادي لهرؼ أعمرى مشره لإلةراث ،الحكؾرُتعدػ لستغيِّخ الشؾع لرالح  هرحه الشتيجرة  ترانوتعردو الباحث ،حيث تبيَّؽ أن الستؾسِّ

وعررجم  ،الجررخأة فرري التعامرر  مررع اإلصررابات أو األمررخاض السفاجئررة -غالًبررا -حيررث إةهررؼ يستمكررؾن  ،لررحكؾرالظبيعررة فدرريؾلؾجيَّة 

د في التجخُّ  ن لجيهؼ تجارب سابقة ،أو في تقجيؼ السداعجة ،الخؾف أو التخدُّ تدهؼ فري رفرع مدرتؾػ معرخفتهؼ فري  مسا قج ُيكؾِّ

 Adib-Hajbaghery andوهررحا مررا دررخره أيزررًا أديررب حجرراجخؼ وكامخافررا  ،مؾاجهررة السؾاقررف السذررادهة لهررا مدررتكبالً 

Kamrava (2019،فرري دراسررته أن السعمِّسرريؽ الررحيؽ تعخَّضررؾا لسؾاقررف سررابقة تتظمَّررب اإلسررعافات األوليَّررة )  كرراةؾا يستمكرررؾن

لمعاطفرة بدربب الظبيعيرة  السعمسرات أكثرخ مريالً  وفي الجاةرب السقادر  فرإن معخفة أكثخ مؽ السعمِّسيؽ الحيؽ لؼ َيدِب  لهؼ ذلػ.

 األولية.قمة الؾعي بسبادغ اإلسعافات األةثؾية مسا يقم  مؽ جخأتها ةتخاذ رد فع  أو تجخ  إسعافي بالتالي 

راَسة وجؾد ارتباط ديؽ  ،Alshammari (2021)وتتَّف  هحه الشتيجة جدإيِّا مع ةتيجة دراسة الذسخؼ  حيث ذكخت ةتاإج الجِّ

الجشذ والسعخفة باإلسعافات األوليَّة، لرالح الحكؾر في حاةت التمؾث الكيسياإي لمعيؽ، وحاةت اةختشاذ والتدسُّؼ عؽ 

 ؛2022،والحيالن )السظيخؼ  ، وتختمف مع دراسة ك ٍّ مؽالحخوذ والكدؾر طخي  الفؼ، ولرالح اإلةاث في حاةت

Joseph et al.,2015;Al-Tameemi & Khudair,2016; Faydalı et al.,2019;Adib-Hajbaghery and 

Kamrava,2019;Abelairas-Gómez et al.,2020) 

 ثالثاا: النتائج المتعل ِّقة بالدؤال الثالث ومناقذتها:

راَسة عمى:  ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ويشصُّ الدؤال الثالث مؽ أسئمة الجِّ

ة، ُتعدػ لستغيِّخ الخبخة؟  ججَّ
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لعيشتيؽ مدتقمتيؽ  One Way ANOVA Testاختبار )تحمي  التبايؽ األحادؼ( تان استخجمت الباحث ولإلجابة عؽ الدؤال

ة ط درجات العيشة في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ  ،فأكثخ؛ لمسقارةة ديؽ متؾسِّ

حها الججول التالي:  ُتعدػ لدشؾات الخبخة، وكاةت الشتاإج كسا يؾضِّ

  7 ججول

لمكذف عؽ دةلة الفخوذ في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة  One Way ANOVA Testاختبار )تحمي  التبايؽ األحادؼ( 

ة، تُعدػ لستغّيِخ سشؾات الخبخة  الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

  
مجسؾع 

 السخبعات

درجة 

 الحخيَّة

ط  متؾسِّ

 السخبعات

 (Fقيسة)

 السحدؾبة

الكيسة 

اةحتساليَّة 

(Sig). 

الجةلة 

 اإلحراإيَّة

مدتؾػ وعي معمِّسي 

اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ 

 اإلسعافات األوليَّة

 1.296 2 2.591 ديؽ السجسؾعات
3.822 

 

.023 

 

دالة 

 إحراإيِّا
 339. 249 84.402 داخ  السجسؾعات

  251 86.993 السجسؾع

رحة  ( لسدرتؾػ وعري معمِّسري اإلعاقرة الفكخيَّرة بسبرادغ Sig( أن قيسرة )7فري الجرجول )يتَّزح مؽ خرالل الشتراإج السؾضَّ

ة (، مسا يجلِّ  عمى وجؾد فرخوذ ذات 05.0وهي أق  مؽ مدتؾػ دةلة ) ،0.023تداوؼ  ،اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

ة ( في مدتؾػ 05.0دةلة إحراإيَّة عشج مدتؾػ )  ،وعي معمِّسري اإلعاقرة الفكخيَّرة بسبرادغ اإلسرعافات األوليَّرة بسجيشرة جرجَّ

 ُتعدػ لدشؾات الخبخة.

باستخجام اختبار اريفيه لمسقارةرات الثشاإيَّرة البعجيَّرة، وذلرػ بعرج  تانولتحجيج اتجاه الفخوذ لرالح أؼ فئة؛ قامت الباحث

 التأكُّج مؽ تجاةذ البياةات، وكاةت الشتاإج كاآلتي:



 

?>;9 
 

  8 ججول

" لمكذف عؽ دةلة الفخوذ في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة Scheffe اختبار )ايفيه( "

ة، ديؽ فئات متغّيِخ سشؾات الخبخة  بسجيشة ججَّ

ط الفخذ )أ  الخبخة العسميَّة )ب( الخبخة العسميَّة )أ(  الجةلة اإلحراإيَّة .(Sigاةحتساليَّة )الكيسة  ب( –متؾسِّ

 سشؾات 1-5
سشؾات 6-10  غيخ دالَّة 682. 09276. 

سشة فأكثخ 11  غيخ دالَّة 204. 15349.- 

 سشؾات 6-10
 غيخ دالَّة 682. 09276.- سشؾات 1-5

سشه فأكثخ 11  دالَّة 038. *24625.- 

 سشة فأكثخ 11
 غيخ دالَّة 204. 15349. سشؾات 1-5

سشؾات 6-10  دالَّة 038. *24625. 

حة في الججول ) فري  ،(05.0( وجؾد فخوذ ذات دةلة إحراإيَّة عشج مدرتؾػ )8يتَّزح مؽ خالل الشتاإج السؾضَّ

ة ( سررشة 11)ُتعرردػ لدررشؾات الخبررخة درريؽ فئررة  ،مدررتؾػ وعرري معمِّسرري اإلعاقررة الفكخيَّررة بسبررادغ اإلسررعافات األوليَّررة بسجيشررة جررجَّ

( سررشة فررأكثخ، ديشسررا لررؼ يتبرريَّؽ وجررؾد فررخوذ درريؽ كرر ِّ زوج مررؽ برراقي أزواج 11( سررشؾات، لرررالح فئررة )10-6فررأكثخ، وفئررة )

امتمكرؾا  ،ذلػ إلى أةه كمَّسا كان السعمِّسرؾن يستمكرؾن سرشؾات خبرخة عسميَّرة أكثرخ تانالفئات لستغيِّخ سشؾات الخبخة. وتعدو الباحث

وبويفيَّة التعام  معها دشاً  عمى تجاربهؼ الدابقة، وقج اتَّزح ذلػ سرابًقا فري اإلطرار  ،بإصابات الظمبةتجارَب ومعخفًة أكثخ 

راَسرررة راَسرررات برررأن الخبرررخة العسميَّرررة إحرررجػ الخرررراإص السرررؤثخة فررري إجرررخا  اإلسرررعافات  ،الشغرررخؼ لمجِّ حيرررث أوضرررحت بعرررض الجِّ

رراًل كسررا أةهررؼ يوؾةرر ،فهرري تديررج مررؽ ثقررة السعمِّسرريؽ ،األوليَّررة ؾن أكثررخ حخًصررا عمررى سررالمة الظمبررة، باإلضررافة لكررؾةهؼ أكثررخ تحسُّ
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راَسررة مررع  ،وأكثررخ معخفررًة باإلصررابات الذرراإعة الترري قررج تحررجث لهررؼ ،لمسدرؤوليَّة تجرراههؼ ومررؽ زاويررة أخررخػ تتَّفرر  ةتيجررة هررحه الجِّ

. وتختمرف مرع ةتراإج (Saad et al., 2018; Workneh et al.,2021؛2022،والحريالن السظيرخؼ ) دراسرة كر ٍّ مرؽ

راَسرات التاليرة:   Joseph et al.,2015; Al-Tameemi & Khudair, 2016;Faydalı et ؛2014،ةعيرخات)الجِّ

al.,2019;Adib-Hajbaghery and Kamrava ,2019;AlYahya et al., 2019) 

 رابعاا: النتائج المتعل ِّقة بالدؤال الرابع ومناقذتها:

راَسة عمى:  ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة ويشصُّ الدؤال الخابع مؽ أسئمة الجِّ

ة، ُتعدػ لستغيِّخ قظاع العس ؟  بسجيشة ججَّ

 لمسقارةة ديؽ ؛لعيشتيؽ مدتقمتيؽ Independent Samples T Testباختبار )ت(  تانولإلجابة عؽ الدؤال قامت الباحث

ة ط درجات العيشة في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ ُتعدػ لستغيِّخ قظاع  ،متؾسِّ

حها الججول التالي:  العس ، وكاةت الشتاإج كسا يؾضِّ

  9ججول 

لمكذف عؽ دةلة الفخوذ في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة  Independent Samples T Testاختبار )ت( 

ة، تُعدػ لستغّيِخ قظاع العس .  بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 
قظاع 

 العس 
 العجد

ط  الستؾسِّ

 الحدادي

اةةحخاف 

 السعيارؼ 

 (Tقيسة)

 السحدؾبة

الكيسة 

اةحتساليَّة 

(Sig). 

الجةلة 

 اإلحراإيَّة

ة غيخ دالَّ  0.308 2.1.021 59783. 2.9371 174 حوؾميمدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة 
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قظاع 

 العس 
 العجد

ط  الستؾسِّ

 الحدادي

اةةحخاف 

 السعيارؼ 

 (Tقيسة)

 السحدؾبة

الكيسة 

اةحتساليَّة 

(Sig). 

الجةلة 

 اإلحراإيَّة

الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات 

 األوليَّة
 56753. 2.8552 78 خاص

 إحراإيِّا

رحة فري الجرجول ) ( لسدرتؾػ وعري معمِّسري اإلعاقرة الفكخيَّرة بسبرادغ Sig( أن قيسرة )9يتَّزح مؽ خرالل الشتراإج السؾضَّ

ة (، مسررا يررجلِّ  عمررى عررجم وجررؾد 05.0وهرري أكبررخ مررؽ مدررتؾػ دةلررة ) ،0.308تدرراوؼ  ،اإلسررعافات األوليَّررة بسجيشررة جررجَّ

( فرري مدررتؾػ وعري معمِّسرري اإلعاقررة الفكخيَّرة بسبررادغ اإلسررعافات األوليَّررة 05.0فرخوذ ذات دةلررة إحررراإيَّة عشرج مدررتؾػ )

ةبسجيشة   ُتعدػ لستغيِّخ قظاع العس . ،ججَّ

لررريذ لرررُه ترررأثيخ فررري مدرررتؾػ معخفرررة السعمِّسررريؽ بسبرررادغ  ،ويتَّزرررح برررأن قظررراع العسررر  السمتحررر  بررره السعمِّرررؼ أو السعمِّسرررة

ر الباحث الخاص( ة تختمف  -هحه الشتيجة بوؾن دخامج إعجاد السعمِّسيؽ في القظاعيؽ )الحوؾمي تاناإلسعافات األوليَّة، وُتبخِّ

راَسة الجامعيَّة أو الجدمؾم راَسة مع دراسرة كر ٍّ مرؽ ،حيث يتمقؾن التعميؼ ذاِته ،في مخحمة الجِّ  Joseph) وتتف  ةتيجة هحه الجِّ

et al.,2015; Adib-Hajbaghery and Kamrava ,2019 ) مع دراسة:وتختمف ((Workneh et al. ,2021. 

ا: النتائج المتعل ِّقة بالدؤال الخامس ومناقذتها:  خامدا

راَسة عمى:  ما مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ويشصُّ الدؤال الخامذ مؽ أسئمة الجِّ

ة، ُتعدػ لستغيِّخ تمقي الجورات التجريبيَّة؟  ججَّ
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لمسقارةة  ؛لعيشتيؽ مدتقمتيؽ Independent Samples T Testاختبار )ت(  تاناستخجمت الباحث ولإلجابة عؽ الدؤال

ة ط درجات العيشة في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ ُتعدػ لستغيِّخ  ،ديؽ متؾسِّ

حها الججول التالي: الجورات التجريبيَّة، وكاةت الشتاإج  كسا يؾضِّ

  .1ججول 

لمكذف عؽ دةلة الفخوذ في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة  Independent Samples T Testاختبار )ت( 

ة، تُعدػ لستغّيِخ الجورات التجريبيَّة  بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

 العجد الجورات التجريبيَّة 
ط  الستؾسِّ

 الحدادي

اةةحخاف 

 السعيارؼ 

 (Tقيسة)

 السحدؾبة

الكيسة 

اةحتساليَّة 

(Sig). 

الجةلة 

 اإلحراإيَّة

مدتؾػ وعي معمِّسي 

اإلعاقة الفكخيَّة 

بسبادغ اإلسعافات 

 األوليَّة

 57235. 2.7104 131 لؼ أتم َّ دوراٍت تجريبيَّة

6.036 0.000 
دالَّة 

 إحراإيِّا
 52711. 3.1298 121 دورات تجريبيَّةتمقيت 

حة في الججول ) ( لسدتؾػ وعري معمِّسري اإلعاقرة الفكخيَّرة بسبرادغ Sig( أن قيسة )10يتَّزح مؽ خالل الشتاإج السؾضَّ

ة وجررؾد فررخوذ ذات (، مسررا يررجلِّ  عمررى 0.01وهرري أقرر ُّ مررؽ مدررتؾػ دةلررة ) ،0.000تدرراوؼ  ،اإلسررعافات األوليَّررة بسجيشررة جررجَّ

ة0.01دةلة إحراإيَّة عشج مدتؾػ ) ُتعدػ  ،( في مدتؾػ وعي معمِّسي اإلعاقة الفكخيَّة بسبادغ اإلسعافات األوليَّة بسجيشة ججَّ

رط الحدرادي لهرؼ ،لررالح الرحيؽ تمقرؾا دورات تجريبيَّرة فري اإلسرعافات األوليَّرة ،لستغيِّخ الجورات التجريبيَّرة  حيرث تبريَّؽ أن الستؾسِّ

 أعمى مشه لمحيؽ لؼ يتمقَّؾا دوراٍت تجريبيَّة.
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يتَّزح مؽ التحمي  الداد  أن السعمِّسيؽ الحيؽ تمقَّؾا دورات تجريبيَّة في اإلسعافات األوليَّة يستمكؾن مدتؾػ وعي أكبخ 

مؽ خالل تمقِّي  ،أن اكتداب السعمِّسيؽ السعخفة الشغخيَّة والعسميَّة باإلسعافات األوليَّة تانمؽ الحيؽ لؼ يتمقَّؾها، وتخػ الباحث

التجريب السشاسب مؽ أاخاص مؤهَّميؽ يديج مؽ مدتؾػ ثقتهؼ ووعيهؼ دها عشج تقجيسها. ويتَّف  ذلػ مع ما ذكخ في اإلطار 

 ،ُيغهخون ثقة عالية عشج تقجيسها ،مى اإلسعافات األوليَّةحيث اتَّزح أن السعمِّسيؽ الحيؽ تؼ تجريبهؼ ع ،الشغخؼ سابًقا

 ؛أو الكيام دتجخُّالت غيخ صحيحة ،حيث يتجشَّبؾن تقجيؼ اإلسعافات األوليَّة ،بخالف السعمِّسيؽ الحيؽ لؼ يتمقَّؾا تجريًبا مدبًقا

 & Alshammari,2021;Joseph et al.,2015;Adib-Hajbaghery) دهاةتيجًة ةةخفاض مدتؾػ وعيهؼ 

Kamrava,2019) َّف  هحه الشتيجة مع دراسة ك ٍّ مؽ . وتت(Joseph et al.,2015; Adib-Hajbaghery and 

Kamrava,2019; AlYahya et al., 2019; Alshammari,2021) وتختمف مع ةتيجة دراسة .(Faydalı et al. 

,2019) . 

 التهصيات:

 بسا يمي: تانفي ضؾ  ةتاإج الجراسة الحالية تؾصي الباحث

 تخظيط وإعجاد الجورات التجريبية التي تدتهجف تجريب معمسي التخبية الفكخية في مجال اإلسعافات األولية. .1

 عجاد معمسي التخبية الفكخية.إ اعتساد مشهج أساسي خاص باإلسعافات األولية في مخحمة  .2

 .التدام السعمسيؽ بحزؾر دورة تجريبية في مجال اإلسعافات األولية سشؾياً  .3

 إجخا  دراسة بعشؾان" اإلصابات الذاإعة التي تحجث لمظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخية في البيئة السجرسية". .4

إجخا  دراسة بعشؾان" السعؾقات التي تؾاجه معمسي الظمبة ذوؼ اإلعاقة الفكخية في تظبي  اإلسعافات األولية في البيئة  .5

 السجرسية".
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