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 الحمد هلل عمى فضمو عمينا في إتمام ىذا البحث المتواضع

 واجب الوفاء أن نتقدم بالشكر الجزيل و العميق  يدعونا

 منصورية " ا البحث الدكتورة "دويميإلى األستاذة الفاضمة المشرفة عمى ىذ

            غزال"  المساعد "محجوب و إلى األستاذ 

 " المذين ساعدونا في غياب األستاذة جمال مقرانيو األستاذ "  

 كل من ساىم بالكثير أو بالقميل في إنجاز ىذا العمل.



 ملخص البحث:
تهدف الدراسة إلى  تدددىد التسىتال التيروىا ا التي دإلىا لاسىيألوألي الالدىة لىدل يىأو السىسة  الى  تألسىتر 
 تيهد التر دة ال دسدة ا الردألضدة، ا كىأل  الرىرم تى  الدراسىة    التسىتال التيروىا ا التي دإلىا لاسىيألوألي 

ر  االدىىىة  –و  –تألسىىىتر  تيهىىىد ي   الىىى الالدىىىة لىىىدل اليم ىىىة ضىىىيدفة تتىىىي الدراسىىىة  مىىى  يم ىىىة السىىىسة 
يأللو لجتدع التخصصألية لدراسىة هى ا ال دىث اتسىأل  051 شاائدأل  ددث كأل   ددهأل  اختدألرهأل، تم تسترألسم

تىىا ع  مىى  اليم ىىة  يىد تدكتهىىأل تىى  ا ىىه  سىىتأل ف التيهىد ا  يىىد وىىر  ال دألسىىألي ا تيأللجتهىىأل  اسىىت دأل  ألسىتخدام 
وتاصىىمسأل إلىى     التسىىتال التيروىا ا التي دإلىىا لاسىىيألوألي الالدىىة إدصىألئدأل اتسىىأل  يىىرم الستىىألئي ا تدمدمهىأل 

لهىم تى  دراف وىا تيهىد  اليم ىة تتىأل دإلدتاسى  اهتتىألملدل يأو السسة  ال  تألستر  أللا ا هى ا دىده  مى  
ر ا خألصىىىة تإلدىىىألف اتسىىىيألوألي الالدىىىة ا لهىىى ا سإلتىىىري    دكىىىا  هسىىىأل  تكىىىاد  لميم ىىىة خىىىأل   –و  –ي 

   سدهم الخ رفة ألتسيألوألي الالدة لت
Résumé de la recherche: 

 

L'étude vise à déterminer le niveau de connaissances et d'appliquer les premiers soins aux 

étudiants de première année à l'Institut de maîtrise en éducation physique et des sports, et le 

but de l'étude que le niveau de connaissances et prodiguent les premiers soins chez les 

étudiants est faible. L'étude a été les étudiants de première année à l'Institut de Maître  E. - P - 

S état Mostaganem, choisi au hasard pour que le nombre de 150 étudiants pour toutes les 

disciplines. Pour étudier cette recherche nous avons utilisé distribué un questionnaire aux 

élèves après gouvernées par un professeur de l'institut et après le tri des données et traitées 

statistiquement, nous avons présenté les résultats et l'analyse Vetosalna au niveau de cognitif 

et appliqué les premiers soins aux étudiants de dernière année d'abord maîtriser élevé, ce qui 

montre l'intérêt des étudiants, qu'ils offrent leçons de leur part dans l'Ancien Testament - 

Institut b - t et mesure spéciale de premiers secours, et pour cela nous suggérons qu'il y ait une 

configuration spéciale pour les étudiants pour leur donner une première expérience de l'aide. 
 

Research Summary: 

The aim of the study was to determine the level of knowledge and application of first aid in 

the first year students of the Institute of Physical Education and Sports, and the purpose of the 

study was that the level of knowledge and application of first aid to students is weak. The 

study was conducted on the students of the first year of the Master of T - B - R in the state of 

Mostaganem, randomly selected to 150 students for all disciplines. In order to study this 

research, we used a questionnaire distributed to students after being controlled by the 

Institute's professor. After the data was sorted and processed statistically, we presented the 

results and analyzed them. We found that the level of knowledge and applied first aid for the 

first year students is high. They have classes in the T - B - R and especially the first - aid 

scale. Therefore, we suggest that there be a first - aid training for students to give them 

experience. 



 قـــــــائمـــــــــــة الجـــــــــداول

 
  

 

 

 

 

 

رقم 
 الصفحة العنـــــــــــــوان الجدول

 65 ايجابات الطلبة على المحور الثاني الجانب المعرفي لإلسعافات األولية. 10

 65 ( من المحور الثالث10على السؤال رقم ) طلبةئج إجابات الانت 10

 65 ( من المحور الثالث10إجابات الطلبة على السؤال رقم ) 10

 50 ( من المحور الثالث10على السؤال رقم )إجابات الطلبة  10

 50 ( من المحور الثالث10إجابة الطلبة على السؤال رقم ) 16

 50 ( من المحور الثالث10إجابة الطلبة على السؤال رقم ) 15

 56 ( من المحور الثالث10إجابة الطلبة على السؤال رقم ) 10

 50 من المحور الثالث (10إجابة الطلبة على السؤال رقم ) 15

 55 ( من المحور الثالث10إجابة الطلبة على السؤال رقم ) 15

 01 ( من المحور الثالث10إجابة الطلبة على السؤال رقم ) 01



 ـشـــــــــــــالقـــــــائمـــــــــــة األ

 
 
 

 

رقم 
 الصفحة العنـــــــــــــوان الـشـل

 من المحور الثالث 0إجابات الطلبة عن السؤال  10
 

65 

 51 ( من المحور الثالث10ايجابية الطلبة على السؤال رقم ) 10

 ( من المحور الثالث10لسؤال رقم )إجابة الطلبة على ا 10
 

50 

 الثالث  ( من المحور10إلجابة الطلبة على السؤال رقم ) 10
 

50 

 ( من المحور الثالث10إلجابة الطلبة على السؤال رقم ) 16
 

56 

 55 ( من المحور الثالث10إجابات الطلبة على السؤال رقم ) 15

 55 ( من المحور الثالث10اجابيات الطلبة على السؤال رقم ) 10

 55 ( من المحور الثالث10إجابة الطلبة على السؤال رقم ) 15

 ( من المحور الثالث10السؤال رقم )اجابيات الطلبة على  15
 

00 



 قــــــائــمــــــة المحــتـــــويــــــــات

 

 
 

 الصفحة المحتوى
  اإلهداء
  الشكر

  الممخص
  قائمة الجداول
  قائمة األشكال

ـــويـــتــة المحـــــائمـــــق   اتــــ
  ثــــــــــــــحـــــف بالبــــــــريــــــــــــالتع

 20 .........................................................................مقدمة -1
 20 ........................................................................مشكمة -0
 20 ........................................................................أهداف -0
 20 .....................................................................الفرضيات -4
 20 .................................................................أهمية البحث -5
 24 ............................................................مصطمحات البحث -6
 25 ..............................................................الدراسات المشابهة -7

  ةــــــريــــة النظـــــ: الدراسالباب األول
  ةــــــــيـــولات األ ـــــــــافــــــــــالفصل األول: اإلسع

 10 ...............................................................................تمهيد

 10 ............................................................ولياإلسعاف األ 1-1
 10 ...................................................................تعريف   1-1-1
 10   .............................................األسباب المؤدية إلى اإلصابة   1-1-0
 10 ........................................لإلسعافات األوليةاالهداف العامة    1-1-0
 14 .................................................أساسيات اإلسعاف األولي   1-1-4
 15 .....................................................مسؤولياته –المسعف    1-1-5
 16 ......................................أهمية التدريب عمى اإلسعافات األولية   1-1-6
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 RICE.................................. 17ولية باستخدام طريقة اإلسعافات األ   1-1-7
 18 ....................................................................الجروح 1-0
 18 ..............................................................انواع الجروح   1-0-1
 19 ..............................................إسعاف الجروح في المالعب   1-0-0
 02 ....................................................الشد او التمزق العضمي 1-0
 02 .....................................................تعريف الشد العضمي   1-0-1
 02 .................................األسباب التي تؤدي إلى حدوث شد عضمي 1-0-0

 02 .................................األعراض المصاحبة لحدوث الشد العضمي 1-0-0

 01 ........................................................أنواع الشد العضمي 1-0-4

 01 ............................................اإلسعافات األولية لمشد العضمي 1-0-5

 00 ................................................................الكســــــــــــــــــــــور 1-4

  00 .............................................................تعريف الكسر 1-4-1

 00   ...............................................................أنواع الكسر 1-4-0

 04 .................................ما يجب اإلمتناع عن فعمه أمام المصاب 1-4-0

 04 .............................................ما يجب عممه أمام المصاب 1-4-4

 05 ...................................................اإلسعافات األولية لمكسر 1-4-5

 07 ..............................................................الخمع المفصمي 1-5

 07 ...................................................................تعريفه 1-5-1

 07 .................................................................أعــــــراضه 1-5-0

 08 ......................................................أنواع الخمع المفصمي 1-5-0

 09 .........................................................االسعافات األولية 1-5-4
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 09 ............................................................ الممخ )االلتواء( 1-6

 09 ...................................................................تعريفه 1-6-1

 02 ....................................................االعراض و العالمات 1-6-0

 02 ...................................................................العالج 1-6-0

 01 ...................................................................الحــــــــــــــروق 1-7

 01 ..................................................................تعريفها 1-7-1

 01 .........................................أنواع الحروق و إسعافاتها األولية 1-7-0

 04 ................................................اإلسعافات األولية لمحروق 1-7-0

 05 ..........................................المالعباإلغماء و فقدان الوعي في  1-8

 05 .....................................................................تعريفه 1-8-1

 06 ...................................................................العالج 1-8-0

 07 ......................................................................الكدمة 1-9

 07 ...........................................................تعريف الكدمة 1-9-1

 07 .....................................األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكدمة 1-9-0

 08 ......................................احبة لحدوث الكدمةاألعراض المص 1-9-0

 08 .................................................اإلسعافات األولية لمكدمة 1-9-4

 08 ...............................................................ضربة الشمس1-12

 08 .................................................................تعريفها1-12-1

 09 ........................................................اإلسعافات األولية 1-12-0



 قــــــائــمــــــة المحــتـــــويــــــــات

 

 09 ............................................................................خالصة

  لمحة تاريخية لمعهد التربية البدنية و الرياضية بمستغانم :الفصل الثاني
 41 .............................................................................تمهيد

 41                                            ....................لمحة تاريخية لمعهد التربية البدنية و الرياضية بمستغانم 0-1
 40 .................................أسماء األساتذة الذين تداولوا عمى إدارة المعهد 0-0
 40 ...........................إستراتيجية التكوين بمعهد التربية البدنية و الرياضية 0-0
 40 ..............................بدنية و الرياضيةأهداف التكوين بمعهد التربية ال 0-4
 40 ...............................................األهداف التعممية و التربوية 0-4-1
 40 ............................................................البحث العممي 0-4-0
 40 ...........................................................خدمة المجتمع 0-4-0
 44 .......................................................كيفية االلتحاق بالمعهد 0-5
 45 ...............................................تخصصات التكوين في المعهد 0-6
 45 .........................................................ليسانس ل. م. د 0-6-1
 46 .............................................................ماستر ل. م. د0-6-0
 46 ...................................................................هيئة اإلدارة0-7
 47 ................................................................أقسام المعهد 0-8
 47 ........................................................عدد األساتذة بالمعهد 0-9
 47 .........................................................عدد الطمبة بالمعهد0-12
 48 ......................................................النظام الجديد ل. م. د0-11
 48 ............................................................تعريف ل.م.د0-11-1
 48 ..................................تنظم الدراسة في النظام الجديد ل. م. د 0-11-0

 49 ............................................................................خالصة
  دراسة ميدانية الباب الثاني:

  الفصل األول: منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية
 50 ..............................................................................تمهيد

 50 ..................................................................منهج البحث 1-1
 50 .......................................................مجتمع و عينة البحث 1-0
 50 ...............................................................مجاالت البحث 1-0
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 50 ................................................................أدوات البحث 1-4
 50 ...............................................................األسس العممية 1-5
 50 ...........................................................الدراسة اإلحصائية 1-6
 54 .............................................................صعوبات البحث 1-7

 54 ............................................................................خالصة
  الفصل الثاني: عرض و تحليل النتائج

 56 ..............................................................................تمهيد
 56 ............................................................عرض و تحميل 0-1
 56 ..........................المحور الثاني: الجانب المعرفي لإلسعافات األولية 0-1-1
 58 ........................................لإلسعافات األوليةالمستوى التطبيقي  0-1-0
 71 ...............................................................االستنتاجات 0-1-0
 70 ................................................مناقشة النتائج و الفرضيات 0-1-4
 70 .................................................................اقتراحات   0-1-5

 70 ............................................................................خالصة
  قائمة المصادر و المراجع

  المالحق
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 :مقدمة -1

فنععا ا اسععاالت ا تععا تذععىب انععل ا الاقعع    احععاع ىاعع   ن ق حعع  ا عع  تإن اإلسععفاتاا الى عع  
ا اسعععف   ى قجعععع  ن ت ععا  اإلسعععفاتاا ال ىقعع  ا عع  ال عععقا  ا تععا قذعععىب ا ععا ،اسععاالت ياقعع 

 ، عع ف تفعععا  قعععات اإنذععال الى قععع اا  ىتذعععىب اإلسععفاتاا  كععا قانععد ادلقعععال  ععلت  يعععى ت اإلحعع
ىحععى   تىحععى  ا احععاع   است عع   قفععل ت ذقععل إسععفا   ى قععا قكععىن اععا ياد  ت عع   ععا  اععن

ا ع  ا ع  ب اعن  ن اإلسعفاتاا الى قع  اعا  ا ىعا ل   ،ا احاع  عب ق حع  ا ع  اإلسعفا 
  قات اإلنسان تا ا ىىا ا اناسع.  دا  إ   ن ا تنذل

 ،ى قفعل اى ععىل ا حعع   ى ا  قا ع  اععن  وععب ا اى ععىااا ا ف اقع    اجععا  ا  قا ععا تا حعع  
 جانعععع تعععإلا اى سعععا اعععد إ  عععا  ا ،   عع  اعععا قا ععع  اإلنسعععان ى ا  قا ععع  وعععا سععا  لى  عععلقن

تفعع    تفعللا تىادععل ا  قا ع  تإن عا قاكعن تعإن ، ق عع ا  حع ا حع ا ى ا ف اعا قنعتن ان عا  
ى وععلا اععا  ،ااا سع ا  فععلت   يععا  اععن إحعاااا اععا تا  ل جععاا  يى ت ععا ى  اع ا  ا اجدعع 

ف  ععىن  ععل اععن اععن تفا قعع   اععا قتلتفنعا إ عع  وععلا ا ا ععا تععا اجععا  اإلسععفاتاا الى قعع   اعا   ععا 
تتي عع ا تفااع  اعد اإلحعاا  ا تعا  تف   اعن قذعلب وعلل ا  لاع   ن قكعىن ا اعا اكق قع   ،  يا 

ا تععا ا  يععىت الى عع   س سعع  اععن ا  يععىاا  ، ى اا قعع  ا ت عع قف وععاى   ى ا  فععا ا تعل   ا  عع
 علت  با جانع ا اف تعا ى ا نرع    تجنعع ت عاىى ولا قل   تا  قتب اىاسيت ا اإلسفا  الى ا،
وععلا اععا قتي ععع اسععتىع اف تععا اعععا ا  ،ا  حعع  ا  قا عع    نععا  ا  يععى ت اإلحععاا  انععل  ععلى 

   ت اق  ا النق  ى ا  قا ق . ا  إلسفاتاا الى ق   لع ياع
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 :مشكمةال -2

ك اعععععا ادلالا  عععععلت ا اناتسعععععاا ا  قا ععععع  ى  احععععع   ا  قا عععععققنتععععدلال نسعععععا  اإلحعععععاااا اعععععقن 
      ااا سععع  ا  قا ععع   عععليا ا ععع  ا ا احععع ا ف ععع ا ا فحعععاا  قعععا ت عععك   إحعععاااا ا ج عععاد

 ااا ىل قساع إحاااا ادان . ى ال اي  ى الىتا  ا ف  ق  ى ا ف اا .... إ خ
ى اعععن  عععا  ا ل اسععع  ا سعععتيااق  ا تعععا تاعععا ى اعععن  عععا  ا تكاكنعععا اا ي اععع  ا عععداا  تعععا 

  إلسفاتاا الى ق . ى ا تياقذا ا اف ل   لنا ا تي ق  اف ت  ا استىع ا اف تا
 ااف عععل   إلسععفاتاا الى قععع   ععلع يعععاع ا سععن   ى ععع  ااسععت  اععا وعععى ا اسععتىع ا اف تعععا

  ؟قا ت اق  ا النق  ى ا  قا 
 دهداف:األ -3

  ى ا  قا  . ي ا  اف ل ا ت اق  ا النق   إلسفاتاا الى ق  انل  تاف  ا استىع ا ا ت لقل 
  ا النق  ى ا  قا ق . ا ت اق انل ي ا  اف ل  الى ق  واق  اإلسفاتاا  ت لقل 

 الفرضيات: -4

       اف ععععل ا ت اقعععع  ا النقعععع ا سععععن   ى عععع  ااسععععت  ا اسععععتىع ا اف تععععا  إلسععععفاتاا الى قعععع  انععععل ي اعععع 
  فق . ى ا  قا ق 

      ا اسعععتىع ا تياقذععععا  إلسععععفاتاا الى قععع  انععععل ي اعععع  سعععن   ى عععع  ااسععععت  ااف عععل ا ت اقعععع  ا النقعععع 
 ى ا  قا ق   فق .

 أدهمية البحث: -5
 ى ع  ا سعن    إلسعفاتاا الى قع  انعل ي اع  اسعتىع ا اف تعاا إن  واق  ا ا ا تتا   تا ت لقعل 

   .ااست  اا اف ل
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 مصطمحات البحث: -6
 التعاريف النظرية: 

ا  يععىاا الى عع  ا تععا قجععع  ن تتاععد   فناقعع  اا احععاع  ى ا احععااقن  ى قعع  وععاإلسععفاتاا الا
 ا تعا ىعل قعق اعن ال ع ا  ى ا فاوعاا ى ا ا عاا اا جع  ا ا اترع  ا ع   قعات ب  عب ا ت ذ اعن

ا ا ت    ى ل   انل الاق  اإلحعاا  ى  تع  ىحعى  ا احعاع إ ع  الاعاكن  تنجب ان ا اساااا
  (20، ح    0202)ا حذل ،  .(ا است  قاا ى ا فقالاا ... إ خ )ا ات حح    فا  

 المسعف  : 

وععى ا  عع ف ا ععل  قذععىب اتذععلقب اإلسععفاتاا الى قعع  ى ا فناقعع  اا احععاع  ى اععن قتفعع     ا عع  
ا  ععق  ا اجدععع  ا ععع ي  ن قكعععىن اععع وا   ذقعععاب ا عععلا ا فاععع  ا حعععى ل ا ععع  ا تعععل قع ا اناسعععع 

ى قععع  ا تعععا تاكنعععل اععن تذعععلقب اإلسعععفاتاا الاععا ا اكد ا حععع ق  ا ات ححععع  ى  لقععل ا اف ىاعععاا 
 (07، ح    0202)س لا ،     ح قح  إلنذال  قاتل. احاع  ى ا ا ق  ا ك

 

 التعاريف اإلجرائية: 

 ن  تذععلب   احععاع انععل تف  ععل  إلحععاا  ىاعع : وععا ا اسععاالت ا تععا اإلســعاتات األيليــة 
 ق ح  ا      تل   ياا.

 الى ععععاات عععع قف اإلحععععاا  ى تذععععلقب اإلسععععفا  : وععععى ا  عععع ف ا ععععل  قذععععىب المســــعف       
 ى ا فناق  اا احاع ىا  ىحى  اإلسفا . 

 
 
 
 
 
 



بالـبـــحـــــــــــثالتعــــــريـــــــف   

 

 

 

5 

 الدراسات المشابهة: -7

 اذقاس اإلسفاتاا الى ق  اقن ا تكىقن ا نر   ى ا تياقذا.عنيان: 
ا ععا اسعع ا  جعع   ا عع  ي اعع  ا سععن  ا  انقعع  ااسععت  ااف ععل ا ت اقعع  ا النقعع  ى ا  قا ععق  اى قعع  

 استلانب.
 :                  ان إالال ا يا اان
  ق   قف اىت   اك   نى  ا لقن 
  0202 – 0200 :ا سن  ا جاافق 
 أدهداف البحث:

       ى ت إل ا  ا تياقذا تا اذقاس اإلسفاتاا الى قع    نعا  تكعىقن ي اع  ا ت اقع  ا النقع  (1
 ى ا  قا ق .

 اف ت  الع  واق  اإلسفاتاا الى ق  لا   اف ل ا تكىقن ااستلانب. (2
 تفا  ى لى تادلت. استفاا  اا قا قحاح  الى ق  تذنق  اإلسفاتاا إكتساع (3
 ت لقل الع استقفاع ي ا  ا سن   انق  ااست  ا اف ل  االت اإلسفاتاا الى ق . (4
 ت لقل الع تياقق ي ا  ا اف ل  االت اإلسفاتاا الى ق  تا  قن ىىىل اإلحاا . (5

 منهج البحث:
          ا ا ععععا تذعععععل   قنععععا  ععععع ى ت ااتاعععععال ا اععععن ن ا ىحععععع ا   تىاحعععع  إ ععععع  ا نتعععععادن ا ااععععات  ياقفععععع

ى ا اف ىااا ا ح ق   ى قف   ا ان ن ا ىحع ا اننعل كع  استذحعا  قنحعع ا ع  رعاو ت اعن 
ك ععع  جىانا عععا، ت لقعععل وعععا تعععا ا ىىعععا ا  ا ععع  قذحعععل ت  قحععع ا، ا رعععىاو  ا تف قاقععع  كاعععا 

(  وععب  لىاتععل ا اسععقىتا 0770ى اععقن ا رععىاو  ال عع ع ) افاىعع  اععقن اناحعع وا، ا فاىعع  اقن ععا 
 ا اا ر ، ا اذاا   ا ستاقان 
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 عينة البحث:
 002وعععا ا ناعععىل  ا عععل   ج قنعععا ا قعععل ا  نعععا ى وعععا اعععن ىلت اعععن اجتاعععد  حععع ا قتكعععىن اعععن 

     يا ععع اععن ي اععع  ا سععن  ا  انقععع  ااسععت  ت حعععف ت اقعع  النقععع  ى قا ععق  ااف عععل ا ت اقعع  ا النقععع 
ي عع اعن الاع  ا  جعى  إ ع   سع ىع ان عل ا فقنعاا ا تعا تا ع  تا ق  ااسعتلانب ىاعن ونعا ى ا  ق

ا اجتاععد الحعع ا، ى نرعع ا   تذععا ع ى ا تجععانس اعععقن  تعع ال ا فقنعع  ى ا اجتاععد الحعع ا ى ا عععلا 
 د الح الق ا اجتانستيقد تفاقب ا نتادن ى ولل ا نسا  تا   اح

 أديات البحث:
  ا ال ىسععع  تعععب تىدقف عععا ا ععع  ا فقنعععا ععع  ا سعععت اا اا ا تعععا  ااتاعععلنا اعععن  عععا  وعععلا ا ا عععا

 ا ىادقا.
 أدايت ي طرق البحث:

 االستبيان:

قفتاععع  ا سعععتاقان   عععل  لىاا ا اسعععح ا  ااععع   تجاقعععد ا اقانعععاا ا ا تايععع  ااى عععىل افعععقن اعععن 
 ععا  إاععلال اجاىاعع  اععن السععد   ا اكتىاعع  قذععىب ا ععا ا اا ععىا اإلجااعع  ا ق ععا ان سععل ى ونععا  

 ان ان السد   تا ا ستاقاننىا
 . سد   ال    تكىن اإلجاا  تق ا انفب  ى   -
        ا ععع  كقععع  ، سعععد   ا تى ععع  ى ا تعععا تكعععىن تق عععا ا   قععع  تعععا إاعععلا  ا ععع    تعععا اى عععىل اعععا  -

  ى  االا  ى ات ...
 االستنتاجات:

          ا النقععععع افعععععل ل اسعععععتنا ى ت  ق نعععععا اعععععن  عععععا  نتعععععادن ا سعععععتاقان ا اىجعععععل  ي اععععع  اف عععععل ا ت اقععععع  
 ى ا  قا ق  تىح نا إ   نتادن   اتا ك  ا ا  :

   ىجعععىل نذعععف تعععا تكعععىقن ا ي اععع  تعععا ا اجعععا  ا تياقذعععا  إلسعععفاتاا الى قععع    حععع  ا ت اقععع
 ا النا ا تا ان  نن ا تساال ا    تد ا استىع ا تياقذا   يا ع.
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 ق كععل ا عع  اععلب  ا تكععىقن تععا اجععا  اإلسععفاتاا  ععب قحعع  إ عع  ا اسععتىع ا اي ععىع ى وععى اععا
 انل  لىا اإلحاا  ىل ت ا يا ع ا   اإلسفاتاا الى ا

 .إواا  ا جانع ا تياقذا تا اذقاس اإلسفاتاا الى ق   ا  الت ا تكىقن تا ا اف ل 
  اععن  ععا  ا حععى  ا اذلاعع    ي اعع  نسععتنتن  ن ااذععلى وب ا تفعع   ا عع  نععىل اإلحععاا  ى  كععن

 .ا  قف تىن ا ذقاب ااإلسفا  الى 
 
اعععلع ا اسعععتىع ا اف تعععا ى ا تياقذعععا ا اقعععلانا ا اتف عععق ااإلسعععفاتاا الى قععع   عععلع » عنـــيان: ال

 « ستال ا ت اق  ا النق  ى ا  قا ق 
 (ق   ج قا ا   اف   انىقاا ى اتىسياا ى ق  استلانب )   ل اس  اس ق

 ان إالال ا يا ا                                     
        اى اك  ا   ا     سن ا ال  

 2115-2114: السنة الدراسية
 أدهداف البحث:

 جاععععاا ل س ا ت اقعععع  ا النقعععع  اى    ى واقت عععا ى ا ا عععع  ىقا تف قععع  اا ت اقعععع  ا النقعععع  ى ا  قا عععع    
   . قى ا  قا 

 .ت لقل اإلحاااا ى تحنق  ا  ا  ل س ا ت اق  ا النق  ى ا  قا   ى  سااع  لى  ا 
  ق لىا إحاااا  قا كق ق  تذلقب اإلسفاتاا انل  

 منهج البحث:
انسعع ىع اسععع ا ى ل عع   اادعع    ا عععا كاععا  ن ا اععن ن ا ىحععع ا  اتععب ا تقععا  ا اعععن ن ا ىحعع 

ىحعع  ا رععىاو  ا  احعع   افقنعع  ى إ عع  جاععد  ذععادق ى   ععلااق ععل  إ عع  ىحعع  رععىاو   ى 
 .ا ا ىتذ ق   ا ت ا تا ا ىاىد
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 مجتمع البحث:

كعععان اجتاعععد ق  نعععا  سعععاتلت ا ت اقععع  ا النقععع  ى ا  قا عععق  تعععا ا يعععى  ا  عععانى  ى ا اتىسعععي  ى قععع  
 .استلانب

 :  عينة البحث

ا عععق    يععععى  ا  عععانى  ى ا اتىسععععي  سععععتال ا ت اقععع  ا النقعععع  ى ا  ق 22تتكعععىن اقنععع  ا ا ععععا اعععن 
 قعا  %02 ستال ان ا اجتاعد الحع ا    نسعا   001ق ا اي قذ  ا ىادق  ان اجاىل   ت

  ستال تا ا يى  ا اتىسي 01 ستال ى  02ا غ  ساتلت ا يى  ا  انى  
 أديات البحث:

 :إستبيان

 ستفاا  تعا ا ا عىا ا اقلانقع  ىوعى ااعا ت اعن اسعتاا ت اقفتا  ا ستاقان ان اللىاا ا  ادف  
تت عان اجاىاعع  اععن السععد   اذععىب ا اا ععا اتىدقف ععا ى جاف ععا افععل اإلجااعع  اععن يعع   ا فقنعع  

           سعععععتالا   ت اقععععع  ا النقععععع  22ب تىدقف عععععا ا ععععع  تعععععسععععع ا   00كاعععععا  ن اسعععععتاا ت ا  نعععععا ت عععععانا 
 ق  افسك .ى ا  قا ق    تف قب ا  انى  ى ا اتىسي  ى 

 االستنتاجات العامة:

ا ت اقعع   اتلتاعن  ععا  ا نتعادن ا ا حعع  ا ق عا اععن ا ت  قع  ى ا اناى عع   اسعتاا ت ىجععلنا  ن  سع
ا النقعع  ى ا  قا عععق   ععلق ب نذعععف تعععا ا جانععع ا افععع ى  ى ا تياقذععا  إلسعععفاتاا الى قععع  ى  ن 

 اجفعععع  إ عععع  السععععااع  حعععع  ا ت اقعععع  ا النقعععع  ى ا  قا ععععق    ت  ععععىا اععععن ا ت عععع  اإلحععععاااا ا 
ا ا ت    سىا  كانا لا  ق   ى  ا جقع  ىىجعلنا نذعف كاقع  تعا تكعىقن  ى اف تع  إسعنال ا ت اقع  

 ا  قا النق  ى ا  قا ق   إلسفاتاا الى ق  ى اا تا ا ت  ق  ا  نا ااا  ى ح ق   ى س 
 ا ىت ا اا ىا تىحقاا:

ى ت  قععع  ا سعععتاقان ا اىجعععل  تسعععاتلت ا ت اقععع  ا النقععع  ى ا  قا عععق   افعععل ا ل اسععع  ا تعععا ىانعععا ا عععا
   تف قب ا  انى  ى ا اتىسي است  حنا افل ا تىحقاا ى ا ىت ا اا ا تا ق :

 ا ىىاق  ان اإلحاااا ا  قا ق  ا تا ت لا تا ل س ا ت اق  ا النق  ى ا  قا ق . -
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 تك ق  ا ج ىل   تذ ق  ان ولل اإلحاااا ىا   لى  ا. -
تعىتق  جعع  اإلاكانقععاا ا االقعع  ان ععا ى ا  قا ععق    ااا سعع  ا  ف قعع    ن ععاي ا اععلنا ى تعع اقب  -

سععاا  جف  ععا ااععا قناسععع ىىااععل الاععن ى ا ا ان عع ا ا  قا ععق  اععن اااععع ى اقععالقن ى 
 ااا قساح اتذ ق  ان اإلحاااا ا  قا ق 

  الق اا اف ت  ا كاا   ى ا لىقذ   ك  إحاا  ى كق ق  ا تفاا  ى كق ق  ت -
اف تعع   لق  كق قعع  ا تفااعع  ى إسععفا  اإلحععاااا ا  قا ععق  ا تععا ت ععلا تععا ل س ا ت اقعع   -

   .ا النق  ى ا  قا ق 
 .تكىقن الستال تكىقنا  احا تا اجا  اإلسفاتاا الى ق  -
ىاقعع  السععاتلت ا ت اقع  ا النقعع  انواقعع  اف تعع  اإلسععفاتاا الى قعع  إىااع  نععلىاا ى تجافععاا  ت -

 ا النق  ى ا  قا ق    تف قب ا  انى  ى ا اتىسي.تا  ح  ا ت اق  
 :تعميق عمى الدراسات 

       ا اععععن ن ا ىحعععع ا انسعععع ىع ا اسععععح قععععا ااتاععععلاععععن ن ا ل اسععععاا ا تج ععععا  ىجععععل ا ت ععععاال تععععا 
ىدل  ى كععل   ا فقنعع  ا تعععا  ععا ا يق عع  ا اف عععل ى  لىاا اإل حععادق  ا تععا تا  عععا تععا إسعععتاقان

  .ا   ا فقن
 :نقد الدراسات 
ا ل اسعاا ا ا عاا   ا نرع ت الى ع  ا تعا تسععاال ا اا عا تعا   عل تكع ت اعن  يعىاا ا  ععل  تفتاع 

ااذقعاس اإلسعفاتاا الى قع   كععن  جعل    اقت عا ىعل اوتاعاى اعن  عا  إياانعا ا افاعق ا ق عا ن
   . إلسفاتاا الى ق  ى ا تياقذا ا استىع ا اف تا اولل ا ل اس  اا ج
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 تمهيد:

تشهددحصةههلحربتر اهلحرب دواههلحاحربراقوهالحابههاعحفةههق قلحطترقاتهلحرببطههار حاح  ه ق حبههذب حا هه ح

بهههدرحربط هههأابالح لوهههق حربصةهههلحاحربتإهههرتحعلهههألحطهههر حف هههإق تدقححعلهههألحرا هههتقذح  حاىههها حعلهههألح

صقبلحصهدا حرصةهق لحف  هقر حاحوهرار حبهذب حتطربوهقح هيحصهذرحربرةه حفبهألح يحراابألحطادرواقح

حتدق.قطبتلتحرصةق قلح أوارعدقحاح    دقحاحطر حف إق 

 :يـــــــاف األولــــــاإلسع  1-1

 تعريف: 1-1-1

ربتهيحا ه ح  حتت هلحبلإوقاهلح قبطةهق ح احربطةهق ا حطه ححألصهاحرببطهارلحراابهحيرص إقتحرااب

   حربطصق ظلحعلألحصاقتدمحلهمحربتبراهتحطه ح وهرررحاحربإقصهقلح احربطوهقعرقلحربتهيحبهدحتهو مح

قى حاحصتهههألحاةههها حربطةهههق حفبهههألحراطهههحعههه حربط ههه  قلحربطبتلرهههلحاحذبههه حطوهههذح دراهههلحرصةهههق ل

ح.رل...(داحربإاق ربطتبةةلحبلإالجح)ربط تشراقل

 ح0202)ربةهههه د  حح.ربتةههههرتح دههههدا حاحشهههه قعلحاحطلهههه حربط ههههقعد حربط اههههلح ههههاررالحتو ههههألح

ح(20ةرصلح

 األسباب المؤدية إلى اإلصابة كثيرة مثل: 1-1-2

 )ربىارر حربط اإالح)ربزرالز  حرب ررىا  حربراقوقوقلحاحرصور قررل. 

  ربصرا. 

  ربصررئ. 

 ربطوزبالصارد حرب ارحاحربصارد ح. 
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 ر ربغ. 

 رب  اطحط حطرترإقل. 

 ربت طم. 

 لراا ئ. 

 ربطشق ررل 

 تحربدوطي(اراطررضحربر قئالح)ربوزح. 

 ربصارد حرب ائال. 

 (20 حةرصلح0202) ردرح حح.عوقلحربصااروالحاحربصشررل 

 :األهداف العامة لإلسعافات األولية 1-1-3

حربطةق حط ح  له:ا دمحرص إقتحراا ح

 :تدرر حربا ق حربط قشرح)فو قذحربصاق (حاحاتمحذب ح ه 

 .ط قر حربدار  تححح - أ

 .تافا قتحربوزحح - ب

 .عاد حصقبلحرباعيحعودحربطةق ح - ت

 احاههتمححححححح)تبراهتحصههد حرصةههق لحاحطوههقعرقتدق(حرا حفزاههقدحصقبههلحربطةههق ح هها دربصالابهلح

 ذب ح ه:
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 .طاذحرب راحتوح - أ

 .لحربى ارا لتح - ب

 .ررصلحرب  متص ا حح - ت

 (20 حةرصلح0202) ردرح حح.تإزازحطىقولحربشرق ح)ربتإ ا ح قبشرق (ح - ث

 :يساسيات اإلسعاف االولأ 1-1-4

 ا هادحصهدح دوهألحطه حربطإلاطههقلحربط اهلحربتهيحا ه حعلههألحط هدمحرص هإق قلحرااباهلح  حاههدرىدقح

 احاتإلطدق.

 ط أاباقتدق دمحبارعدحرص إق قلحراابالحاح. 

 فدرر ح صطالحتأطا حطابلحربصقد  حاحعز حرب  م. 

 .رب اقمح إط حربتورسحربةوقعي 

 . طإر لحىارالح تححططررلحبلدار 

 . رب در حعلألحت اامحطىق حربصقد 

  طإر لحرباولحربطالئمحبلطراضح احربطةق. 

 طإر لحراعررضحاحعالطقلحرببطرحبلطشقى حربط ال. 

 دقحبلطةق طإر لحعالطقلحرص ت ق لحط حعدط. 

 علألحربوزاتحربدربليح رب اطرح. 

 .طإر لحطقحفذرحىق حاا دحوزاتحدربليح محال 
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  رب در حعلألحربتإقط حطلحفةقة قلحربإطادحربر ر. 

 .تار رحربطإلاطقلحربإقطلحبداهحع ح  محرصو ق ححاحتشراصهحاح عوقئهحاح  دزتهحربطبتلرل 

 احرادىىارالحصط حربطراضحاحذب حبتبراتحتإروهحبطزادحط حربوررح . 

 طإر لحراعررضحربطتإل لح طبتلتحرالطررضحاحىارالحربتإقط حطإدق. 

  رب در حعلألحرب اقمح تدبا حرب ل. 

 .رب در حعلألحربتإقط حطلحربصرا حاحربى ار 

 .طإر لحىارالحتوطادحرب ررح 

 (00-07ربةرصقلح ح0202) ردرح حح.ربتإقط حطلحفةقة قلحرالطرق طإر لحىارالح 

 مسؤلياته. –المسعف  1-1-5

 حح:المسعف 

صههاحربشهههبصحربههذ حا هههامح ت ههامحرص هههإق قلحرااباهههلحاحربإوقاههلح قبطةهههق ح احطهه حتإهههرضحبصقبهههلح

طروهههالحطرق ئهههلحشهههرطح  حاىههها حصهههأال حبل اهههقمح دهههذرحربإطههه ح صةهههابهحعلهههألحربتهههدرا حربطوق ههه ح

امحرال هههإق قلحرااباهههلحدربت ههح ههقبطررىزحربةهههصالحربطتبةةههلحابداههههحربطإلاطهههقلحربتههيحتطىوههههحطههه 

ح(00 حةرصلح0202) ردرح ح بلطةق ح احربطراضح شى حةصاححصو قذحصاقته.

 يمسؤولية المسعف األول: 

ربصههقد حاحتصداههدحوههاعححصقبههلحبطإر ههلح هه  ربت اههامحاحتشههباصحةههصاححاح ههرالحب ةههق لح اح - أ

 ابقئلحربصقد حاحرالعررضحاحربإالطقلحربصااال.حةق لحطإتطدرحعلألحاةتربطرضح احرص
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اوههحاقب هقحطهقحةهق لحى اهر حىقوهلح محةهغار حاحذبه حصحربطةهق ح قبىقطه حاحرالصتطهقمح قص ص - ب

دطههههه حرب هههههقبيحةهههههق لحراا حبقةههههلحفذرحىقوهههههلحصهههههذ حربغةههههق لحى اهههههر حاحااىترههههيحربط هههههإتح قص

 (07 حةرصلح0202) ردرح ح .تدقلحربةغار حاحربتيحبدحتىا حبدقحبطارحرصةق ق

 أهمية التدريب عمى اإلسعافات األولية: 1-1-6

 :خرينمساعدة اآل .ح 

 حربط ههإتحراابههيحبداهههحف ههتإدردحبط ههقعد حرتبههرا حفذرحتإروههارحب ةههق لحاحىههذب حصعطههقئدمحف

ا ههقئ حرب ههالطلحاحطهه حربوقصاههلححفرشههقدرلح ههيحرص ههإق قلحرااباههل حاحتوطاههلحف ههتإدردحتدههمحصت ههقع

وههح احربإهق زا حاحالحشه ححبداههحفبتهزرمحذرتهيح ط هقعد حربطةهق ا حرصو قوالح غ حربط إتحراابي

ححححح عوهههق ح  هههرت احفو هههقضح صهههدح حرصص هههقسح قبروهههألحعوهههدحط هههقعد حبهههاسحصوقبههه حشهههإارحارههها 

ح اح  ح ردح صق لحبلط قعد .

 :مساعدة النفس   .ح 

هح هيحصهقاللحرتبهرا ح هالحشه ح وههحبهقدرحعلهألحط هقعد حور هحفذرحىق حربشهبصحط هتإدحبط هقعد 

 احربطههرضحربطرههق ححاحصتههألحباىقوههلحصقبتهههح ههائل ح روهههحا ههتطالحفرشههقدحرابههرا حفبههألححفةههق ته

حربار  قلحاحرص رر رلحربار  حفتبقذصقحص قبه.

 :اإلستعداد لمكوارث .حج

علههههألحرص ههههإق قلحرالاباههههلحبهههههح صطاههههلحبقةههههلح ههههيح ابههههقلحربىههههارر حصاهههه حتشههههط حح ف حربتههههدرا

 احطهرضحادهددحح رداهل اهقلحربط الحاحبدحتأبذحربىقرللحشى حربوى لحربإقطهلح احصهارد حاحرببدطقلح

حححححححقلحربطههههارراحا ههههقعدحىلاههههررحعلههههألحت وهههه حرببههههاتح حطإر ههههلحطههههقحا هههه حعطلهههههح ههههيح ابهههه حفق ربصاهههه
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ربشهبصحااههرحربطهدر ح ههيحطله حصههذ حراابهقلحاحالشهه ححاحربراوهألحربهذ حاغلهه حعلهألحتةههر قل

ط هأابالحاطواههل ح قبطإر هلح قص هإق قلحرااباهلحالحت هقعدح ههيححتإهد هإق قلحرااباهلح  حطإر هلحرص

حححححح هههيحاوهههلحبطهههلحطرت هههلقعدح اوهههقحت ههه ههه حةهههق قلح ص ههه حفو هههقذحربصاهههق حاوهههلحطوهههقعرقلحرص

جحصاهه حاطىهه حتص اهه حر وهه حبلإههالص هه ح ابااقتدههقحقطهه حطههلحطشههىاللحربطههارراحاحطت هه لحبلتإ

ححح.اى رحعددحططى حربطةق ا ربوتقئجح

يحاحاصطهه حشههدقد حطهه ح دههقلحتر اهههلح:حشههبصحطأصهه حبت ههدامحرص ههإقتحراابههيالمســعف األولــ

 صقوقلحاداررلح قالوتظقم.تطوصا حاتل ألحتدرا قحعطلاقحاحابولحصصقحبهح قبإط ح طةرح

لحرااباههلحاحطههدراقحتههدرا اقحىق اههقحعلههألح:حصههاحربشههبصحربطأصهه حبل اههقمح أعطههق حرص ههإق قالمســعف

ححححححححححححح.يراعطههههق حرص هههههإق الح شهههههى حةهههههصاح حابداههههههحرص ههههتإدردحربط ههههه  حبل اهههههقمح قص هههههإق قلحراابههههه

ح(00-07 حربةرصقلح0202)رب وقا  ح

 RICEاإلسعافات األولية باستخدام طريقة    1-1-7

 RESTلح حبطوههلحصههدا ح  حطوههقعرقلحطههلحربتددئههربالعهه حعهه حربلإهه حط قشههرحفا ههقتححربررصههلح

 ربور ال.

 ICEت راهههههدحربطوط هههههلحربطةهههههق لحاحذبههههه ح ر هههههتبدرمحربطهههههق حرب هههههقردح اح هههههراشحربهههههللجح احربطههههههاردحح

 تحاحرب اطر حعلألحربارمحاحتبراتحرابم.الحطل ح) لالىارراد(حبطولحزاقد حربوزحااربىاطاق

 Compresionبشالحصدا حطوقعرقل.ةق لحطلحعدمحتصراىدقحطصقابلحر طحربطوط لحربطح 
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 Elevationلاهه حوهههمحربههدمحفبهههألح لح إاهههدرحعهه حط هههتاىحرب لهه حبلط هههقعد ح ت ر ههلحربطوط هههلحربطةههقح

 (00 حةرصلح0202)عاقد حح.لمحف رر حربتشباصحرب لامحبل داح قبإالجربطوط لحربطةق لح

 روح:ــــــــــــــــــــالج  1-2

 :الجروحأنواع  1-2-1

ب ههراححربتههيحتصههد حرب ههرححصههاحفورةههق حاحفةههق لح ههيح و هه لحرب  ههمحبقةههلحرب لههد حاحتو  ههمحر

حا زصقح اطقحالي:وحيحفبألحعد ح وارعح يحربط ق حربراو

 :الجرح السطحي - أ

تحاهههقل حاحاتطاههزح  لههلحوزحلحطهه حرب لههد حاحت ههطألح هههصق لح اح ههص احاههتمح ههيحربط  ههقلحرب هههطصا

يحدحاحاصههد ح هههيحربط ههق حربراوهههربههدمحوظههررحب لهههلحربشههإاررلحربدطااههلح هههيحربط  ههلحرب هههطصالحبل لهه

حدارل. اح قاح ةار حط تطر ح ار ح قببةم ةار حشقئإلحوظررحب صتىق ح لدحربالع ح

 :الجرح القطعي - ب

ححححححححا حطوتظطتهههها حبل ههههراحتاحاصههههد ح ههههيحصههههقاللحرب ههههراحح ههههقااللحربصههههقد حاحاتطاههههزح ا ههههادحصههههق 

حاحىذب ح ا ادحوزاتحصقدحطةقص حبهحاحاصد حفذرحطقح  طحربالع حعلألح  محةل .

 :يالجرح الرض  - ج

ححححححرحط هههتاالحاحصهههاح هههرححتطهههز حبل لهههدربراقوهههيح هههأرضحربطلإههه حفذرحىقوهههلحااهههحقمطهههاوهههتجحطههه حفرت

رضح اح  دهقزحطهقحبهدحاوهتجحطه حفةهطدرمحربالعه ح هقااحتىا ح اههحصق هلحرب هرححااهرحطوتظطهلحى

حقزح احط حور لحبةمحىطقح يحربطالىطلحاحىر حرب دم. ب طربلإ حىطقح يحر

ح
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 :الجرح الوخزي - د

 هاتحاحاوتجحط حدبها ح  همحةهل ح أو ه لحرب  همحطله حطهقح هيحراقوهلحربط هقرز حفذرحطهقحى هرح

ح(902-927 حربةرصقلح0227)بةقص ححربالع حار تطرح يحربلإ .

 المالعب:إسعاف الجروح في  1-2-2

حاتمحف إقتحرب راحح يحطىق حصدالدقح قبطلإ حىطقحالي:

 ربططدررلحطلحعدمحفزربلحرب لطلحربدطاال.حدتطدارحطىق حرب رحح أص 

 اولحللجح احرشحىلهارح لاهرحطىهق حرصةهق لح)فصهدر حفو  هقضححابتحربوزاتحربصقد ح ر   حا

  يحرااعالحربدطاالحاحعدمحزاقد حربوزات(.

 لحالة .قطحوقاطح اح طشطربإواحربطةق ح ر ر طححاولحااقرحطإ محا 

 هههحطوبروههقحعهه ح  ههيحصقبههلحربةههدطلحربإةهه الحا ههتل ألحربطةههق حعلههألحظدههر ح صاهه حاىهها حرح 

رب  محاحتهتمحتد ئهلح  طقواهلح احاوهلحز ق هقلحطهق حدر هححعلهألحراطهررت حاحتر هلحراطهررتح

حححححححطا حبتوشههههاطحربتههههورسرب  ههههم حاحاإطههههيحربطةههههق حص وههههلحىههههاررحرب ههههرلألح علههههألحطهههه حط ههههتاى

 احاوةحح رعطقئهحشرر قح قبوقحاحطو دقحىقبشق ح احرب دا .

 ابتحربتورسحا ر حربتورسحربةوقعي. يحصقبلحوإتح احت 

 .فعطق حربطةق ح أ ح رححربطة حربطوقدحبطرضحربلاتقواس 

 .(900-902 حربةرصقلح0227)بةقص ح و  حربطةق حبلط تشرأل 

ح

ح
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 ي:ــــمــضــزق العـــــد أو التمــــالش   1-3

 :ححتعريف الشد العضمي 1-3-1

لالحربطروهههلحربطىاوهههلحبلإوهههللح شهههد حربإوهههحيحصهههاحع هههقر حعههه حف هههتطقبلح هههيحراباهههقتربشهههدحربإوهههل

راولحربإولالحططهقحاهأد حفبهألحف هتطقبلحااهرحط اإاهلح احتطهز ح هيحراباهقتحربإوهلالحطت قازحربت

ز حربإوهليحاحصهاح ىلهرحرصةهق قلحربراقوهالحاحا هطألحربشهدحربإوهليح هيح إهضحراصاهق ح هقبتط

ح(72 حةرصلح0222)زرصرحد. ححشااعق.

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث شد عضمي: 1-3-2

اوق ههه حطههلحرص هههتإدردحرب هههدويحبهههدىححاصههد حربشهههدحربإوهههليح لوههق حرب اهههقمح ط دهههادح ههدويحى اهههرحال

حربشدحربإوليحطقحالي:ربالع حاحط حرا  ق حربطأالحبصدا ح

 عدمحرالصةق حربإوليحربىق يحب  حرب اقمح قبط دادحربر قطي.ح 

 ق حبط طاعهههههلحطهههههرالصةههههق حربغاهههههرحربطوق ههههه حبط اإهههههلحربلإ هههههلحصاههههه حاهههههتمحفصطهههههق حعطههههه حرصصح

 ربإواللحربتيحت امح إط حربط دادحرب دويحربرئا ي.

 ح0222)زرصهرحد. حح  ق لهل.بتهارز ح ها حربط طاعهلحربإوهلالحربطتوهإتحربإوهاللحاحعهدمحرح 

 (72ةرصلح

 الشد العضمي: حبة لحدوثاألعراض المصا 1-3-3

د حرصةق لحاحدر هلحربتطهز ح هيحربإوهللحىطهقحش بمحتبتلتحصدلهحت إقحبفبألحاو  محربشدحربإوليح

ةهههق لحطوط هههلحربطةهههق لحاحاصهههد ح هههيحصقبهههلحرصاهههزردرحصهههذرحرابهههمحعوهههدحربوهههإتحرببراهههتحعلهههألحرب

ح(70 حةرصلح0222)زرصرحد. ح ربصقد حفوترقخح  اطحاحةإا لح يحتصرا حربطوط لحربطةق ل.
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ح:أنواع الشد العضمي 1-3-4

حاو  محربشدحربإوليحفبألحلال حدر قلحط حصا حصد حرصةق ل:

 :الدرجة األولى منشد عضمي  . أ

ربإوهلالح  هاطلحاحتهأد حفبهألحتطهز ح زئهيح هيححاهقتاحاصهد حعوهدطقحتىها حرص هتطقبلح هيحرابح

ربإولالح دا ح  دحربتارة حاحرب ا حربإولالحاحاتطازح هأبمح هيحطاوهلحربشهدحاهزدردحعوهدححاقتراب

حربوغطحرببراتحعلاهحىطقحالحاصد حو صحطلصاظح يحرب ا حربإولال.

 شد عضمي من الدرجة الثانية: . ب

 حق لحطتا هطلحربصهد حاح ادهقحاهتمحتطهزحفةها حرصطقبلحربإولالحربوقشئلحعه حاحاصد حعودطقحتىحح

احتىهها حراعههررضحربطةههقص لححاههقتباههقتحربإوههلالحاحوزاههتحدطهها ح هها حصههذ حرالبرا ههيح زئههيح

ىطهههقح ههههيحشهههدحربإوههههليحطههه حربدر ههههلحراابهههألحطههههلحزاهههقد حصههههد حرابهههمحاحةههههإا لحتصراههه حرب ههههز ح

حربطةق .

   شد عضمي من الدرجة الثالثة: . ج

لههألح ههيحىصههد حتطههز حاحاحداد شههحةههق لربوقشههئلحعهه حرصرص ههتطقبلحربإوههلالحاح اهههحتىهها حشههد ح

ربوههههاعحطهههه حربشههههدححربإوههههلالحططههههقحاههههأد حفبهههألح  ههههدحرصتةههههق حربإوههههلي حاحاىههها حصههههذرححاهههقتراب

ةهق لحاحوزاههتحدطهها حتصههلحرب لههدحاطىهه حطالصظههلحوهليحطةههصا قح ههأبمحصههقدح ههيحطوط ههلحرصربإ

 ربطوط ههلحربطةههق ل. ح  ههدحطلصههاظحبل هها حربإوههلالح ههيحدصهها ههيح إههضحراصاههق ح ههقبوظرحىطههقح

ح(79-70 حربةرصقلح0222)زرصرحد. ح

ح
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 اإلسعافات األولية لمشد العضمي: 1-3-5

ربوزاهههتحربهههدطا حدربههه حراباهههقتحربإوهههلالحصهههاحربدهههدتحراا حطههه حطههه حاإت هههرحفا هههقتح احت لاههه ح

حفت قعحرببطارلحربتقبال:رص إق قلحراابالحبصقاللحربشدحربإوليحاحا  ح يحصذ حربصقبلح

 صهاحرال هتل ق حعلهألححيقبولحطوق ه حاحااهرحطهأبمحاحرباوهلحربطلهاولحربلإ حربطةق ح يحاحح

ربظدهههرح هههيحصقبهههلحفةهههق قلحراطهههررتحرب هههرلألح احرب هههذعح احرب لهههاسحربطإتهههد ح هههيحصهههقاللح

 فةق لحراطررتحربإلاق.

 قاطح رصىههقمحطحوههقطههقد ح ر ههىربح  ههلوههلحىطههقد ح ههقرد حعلههألحرب ههز حربطةههق حطهه حربإوههللحتاحح

راهه حألحرب هز حربطةههق حطهه حربإوهللحاحربطرةهه حرب دح إههدصقح عههدحاوهلحربر ههقطحعلههح02طهد ح

 طقد حرب قرد  حطرتا ح يحرباام.ىطودقحبت لا حربصرىل.حىررحف تبدرمحرب

 ههيحصقبهههلحربشههدحربإوهههليح ههيحراطهههررتحرب ههرلألحطههه حربدر ههلحربلقواهههلحاحربلقبلههلحا ههه حف هههتبدرمحح 

طههررتحربإلاهقح ا هه حب وت هق حبلط تشههرألح طهقح هيحصقبههلحفةهق لحراعىهقزا حبلالعه حربطةههق ح

 .لحربذررعح  قو حرب ذعح ر قطحوقاطتل ا

 طهقحالهزمحعطلههحبطارةهللحا حب  تشهقر حربط اهلاوت  حربالع حربطةهق حفبهألحربهر حطرىهزحاحذبه حح

 (72-72 حربةرصقلح0222)زرصرحد. ح عالجحربالع حربطةق .

ح

ح
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 ور:ــــــــــــــــــــــالكس 1-4

 تعريف الكسر: 1-4-1

ربإظهقمحفبهألح هز ا ححت هز حربى رحصاحع قر حعه حبطهلح احتدته ح هيحرصتةهق حربإظطهيحاهأد حفبهأل

ح(70 حةرصلح0222)زرصر ححر. اح ىل

 :أنواع الكسر 1-4-2

 حح:كسر بسيط . أ

ربإظههقمح  ههطحاحا  ههألحرب لههدح ههلاطقحر ح وهههحى ههرححى ههرصههذ حربصقبههلحت تةههرحرصةههق لحعلههألححطهه 

 .ل طغ

 :ححكسر مضاعف  . ب

طقح هقبدار حرببهقر يحعه حطراه ح هرحح قب لهدح احى هرحاهحاىا حطرتحربإوطلحربطى ار حطالاح 

ربتهههيحبهههدحتةههه حربإظطهههلحاحتهههأد حفبهههألحفبتدهههق حح قبطاىرا هههقلحاحراتر هههلطرتهههاححطإهههرضحبلللههها ح

ربإظقمحاحبذب حاصتقجحصذرحربى رحفبألحربتدب حرب ررصهيحرب هرالحبتطداهرحصهذ حرب هراححاحرب وهق ح

 (70 حةرصلح0227) رارتي ححعلألحصذرحربتلا .

 :ححكسر غير تام  . ج

ح.اوى رح شى حىقط حعودحتل اهح ذالحطقعودطقحاىا حربإظمحباوقحىإظقمحراطرق ح روهحب ح

 :ححالكسر المتداخل  . د

حدقاتيحربإظمحربطةق حت  ألحطتشق ىلح احطتدربللح  إودق.اح اهحاىا حربى رحتقطقحاحبى حو
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 :ححلكسر المتبدلا  . ه

 ق.طدقاتقحربإظمحربطى ارحع ح إوداح اهحتت قعدحو

 :ححفتتالكسر المت . و

 ظقاقحربإظطالحربةغار .شاح اهحاتدشمحربإظمحربطةق حفبألحعددحى ارحط حرب

 :الكسر المنخسف . ي

ححاشهقصدحصهذ حربى هرح هيحبطههلحرب ط هلح  هطحصاه حتغهارحبطإههلحربى هرحفبهألحدربه حت ااهتحرب صههتح

حححححح حربرأاههههلراحبهههدحتوغههههرسح هههيحربت ااههههتحربههههدطقايحبتصهههد ح عرروههههقحدطقااههههلحىقبشهههل حاحفوههههطرح

 ح(09-00 حربةرصقلح0202)ربة د  حح.احربةدعحاحراباق 

 ما يجب اإلمتناع عن فعمه أمام المصاب: 1-4-3

  طصقابلحرودقضحربطةق 

 فبألحربط تشرألحدا حتل الحربإواحربطتى رح  بذ 

 . حتوسحرب ص حع ح ورررح برىح إدحربإلارحعلألحراا   

 (22ةرصلح)طراش حح.  اىابا يح- اقمح قال إقتحربور ي  حتوسحرب 

 ما يجب عممه أمام المصاب: 1-4-4

ححححححححح:حصههههذرحربوهههاعحطهههه حربى هههرحبطاهههرح ههههدرحاوههههحاصطهههه حرببطهههرحربزطههههقويفـــي حالــــة كســــر مفتـــوح

راعوههق  حربإههرج حعالطههقلحطشههاصل.ح ا هه ح االحوههزعححاحرب إههد حطلهه حفعا ههقجحربطرقةهه  حوههزع 

تهر حربطةهق حططهددحتغطاتهه حف هتدعق حح ربطال سحط ح دلحربورر حلمحتاباتحربوزاتحفذرحا هد

 .رص إقتح احربط ا 
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رألحطه حااهرحفشهإقرح:حطصقابلحتل الح احر طحى رحطرتاح حاحو  حربطةق حفبألحربط تشههام جدا  

ط ههيح احعههدمحا ههادحطتبةههصح ههيحرال ههإقت حاإت ههرحطبههقطر حى اههر حاحطهه حرال وهه حف توق دههقح

حصتألحاةا حرال إقت.

 هه حا ههتصا حبههدامحرال ههإقتح ههيحص هه حصقبههلحربطةههق حبىهه حبههدحت ههلحصههارد ح ههيح طههقى حاتإههذرح

حت تويحرال ررعح و لهحفبألحربط  تشرألحعودصقحال دحط حر إق هح يحصذ حربصقبلحربطقرئل...

رب  هههق  حح هههيحرب  هههق حت هههل حعوهههدحابهههاعحصهههقد ح هههيحطىهههق ح إاهههدح احا هههتصا حرب هههدامحفباههههحطهههلال

حف إقتحرب راححتىا حىتقبي:حربتزصل حعلألحربللجح طرا ل

 pansementب ههرححاحفذرحبههمحتتهها رحطىطههد حطإ طههلحبى ههرحاحاههتمحذبهه حدا حبطههسحرتل اههلحر

sterileح اتر حرب راححدا حتغطال.ح

  حلح احو طهلحف هإقت.وإهح طهقحاتها رحعوهدوقحفبهألح بهر حبراه حصقط حرب راح حو تطالحةاحو لهح

 (22-22)طراش حربةرصقلح

 :لمكسراإلسعافات األولية  1-4-5

تإت ههههرحربى ههههارحطهههه ح بطههههرح وههههارعحرصةههههق قلحربراقوههههالحاحطهههه حلههههمحاطىهههه ح  حاههههأد حفصطههههق ح

رص ههإق قلحرااباههلحبلى ههرح احت ههداطدقح شههى حااههرحةههصاححفبههألحصههدا حطوههقعرقلحبههدحتههأد ح

فبههألحر تإههقدحربالعههه حعهه حططقر هههلحربراقوههلح تهههر حطاالههلح احصهههد  حعقصههقلحدرئطهههلح ههيح إهههضح

ح.ححراصاق 

ح
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حربتيحا  حرصبطقمح دقحب  حرب اقمح قال إق قلحراابالحبلى رحطقحالي:احط ح صمحربطرقصامح

ى هههرح طرا هههلحااهههرحةهههصاصلحبهههدحاهههأد حفبهههألحتغااهههرح هههيحاوهههلح   حتصراههه حربالعههه حربطةهههق ح

ححححححححححطر ههههههيحربى ههههههرحطهههههه حطىقودههههههقحططههههههقحا هههههه  حطوههههههقعرقلحبلى ههههههرح احفةههههههق لحب اعاههههههلحربدطااههههههل

ححححححححربةهههههصاصلحبو لهههههحفبههههألحبههههقرجحربطلإههههه حاحعههههدمحططقب تهههههح قبطشهههههيحعةههههق ح ههههيحربطوط ههههل احرا

 رببطارلحربتيحا  حفت قعدقحب  إق قلحراابالحبصقبلحربى ر.اح اطقحاليحح. احربصرىل

الحت همح تصراهه حربالعهه حربطةههق حرصوههط ح وها حربصههدادحاحا هه حربههتبلصحطهه حربطال ههسح - أ

 ط ههصح ههيحصقبههلحا ههادحةههإا لححربتههيحتإهها حربرصههصح احرص ههإق قلحرااباههلح ا ههقطلحبةههدق

  دا حتصرا حربالع حىطقحا  حبللحرالصذالح صذر.حبلإدق يح

بهاحا هدح  حصوهق حتغااهرححطى ارحفبألحرباولحربط اإيح اطهقربحتعدمحطصقابلحفعقد حربطرح - ب

 .حت احتشا ح يحشى حربطرح

لح هههقب ط حربتوظاهههتحاحبرههههح قبر هههقطحربوهههقاطحبابهههتحتههه هههيحصقبهههلحا هههادح هههرححا ههه حتغطا - ت

 تل الحربى ر.ربوزاتحب  ح

حححححال هههلحربى هههرح ار هههطلحف هههتبدرمحرب  هههقئرحاحرب  اهههر حصهههيحبهههاححطههه حربلهههدرئ ح)رب ال هههتا ( - ث

ةهق لحاحتاوهلحرب  اهر حىطقحاطى حفعهدردصقحححح هيحابهلحرص تبدرمح احرببش ح احربطإد حب 

علههألحطوط ههلحربى ههرح صاهه حتشههط حربطرةهه ح ههيح علههألحطاوههاعحربى ههرحاح ههيح  ههرله حاح ههيح

رالةههق لحا ههتبدمح ههذعحربالعهه ححابههلر ح احعههدمحربههتطى حطهه حةههوإدقح ههيحصقبههلحتههار رحرب  اهه
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تل اهههلحربطهههر حرال هههر حبربطةهههق حبتل اهههلحطر ههههحربإلههها حاحا هههتبدمحربطهههرتحرب هههرليحرب هههلامح

 طاولحربى ر.

صقبهههلحى هههارححربالعههه حربطةهههق حفبهههألحبهههقرجحربطلإههه حاح هههيح قبهههلحبصطههه ا ههه حر هههتبدرمحربوح - ج

 ح رضحربطلإهههه حاحرال ههههتل ق حعلههههألحربودههههاضحطههههلالعهههه حربطةههههق حرالطههههررتحربإلاههههقحاطىهههه حب

 قبهههلح إهههدحتل اهههلحربطهههر حربطةهههق ح طهههقح هههيحصقبهههلحى هههارحرالطهههررتحرب هههرلألحاحاإهههدحتل اهههلحربو

ربى ههرح ا هه حو هه حربالعهه حربطةههق ح ار ههطلحشبةهها ح احلاللههلحطههلحطررعههق حعههدمحتصراهه ح

العههه حربطةهههق ح ار هههطلحلحى هههارحربإطهههادحربر هههر حا ههه حو ههه حربرب هههز حربطةهههق حاح هههيحصقبههه

  إلح شبقصحطلحربصذرح إدمحتصرا حربإطادحربر ر . رح

 لطارراحبتل يحربإالجحربالزم.ربطةق حفبألح بر حط تشرألح احب محبو  حربالع حح - ح

 (029-020 حربةرصقلح0222)زرصرحد. ح

 الخمع المفصمي: 1-5

 :هتعريف 1-5-1

ححححححربإوههتح احرب ههذ حربشهههدادح  قبطرةهه صههاحع ههقر حعهه حبههراجحر سحعظطههلحطههه حطصلدههقحربط اإههيح

 ههههيحربطرةهههه حاحتورةهههه حرب ههههطاححح دقحتطههههز ح قالر طههههلحاحربطصههههق ظحربلاراههههلاحعههههقد حبههههدحاةههههص

ح(22 حةرصلح0222)ص   ححربإظطالحع ح إودق.

 راضه:ــــــأع 1-5-2

 ربإواحربطةق . المحشدادحطىق حرالةق لحطةصا لح إدمحرب دا حعلألحربتصرا حح 

 تشا ح يحشى حربإواحربطةق حطلحرالص قسح ر سحربإظطلحتصلحرب لد.ح 
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 يحت ااتحربطرة حاحوزاتح إضحربدمحاحرب ارئ .حربتيحتصد حلارمحوتا لحرالرتشقصقح  

حاحبدحاىا حرببللحىقطالحاحاصد ح اهحفورةق حىقط ح ا ح  طححربطرة .

)ص ههه  ححح. زئههيح ههها ح  ههطححربطرةهه احبههدحاىهها حرببلههلحااهههرحىههقطالحاحاصههد ح اههههحرورةههق ح

ح(22 حةرصلح0222

 أنواع الخمع المفصمي: 1-5-3

حصوق حلال ح وارعحط حرببللحربطرةليحاحصي:

 :Subiscationخمع مفصمي جزي  . أ

ححححا حطههه حطىقودطهههقحربط اإهههيحاحبىههه حوهههط حربت ااهههتحربطرةهههليتهههاح اهههحاهههتمحبهههراجحفصهههدىحربإظط

ع هزرححبلطرةه  حاصهذرحربوهاعحا ه  حبهير طهلحربطل هلحاحربغشهق حربزالرااحاهتمح اههحتطهز ح  هاطح هيح

حرصةق ل.ح زئاقحع حتصرا حربطرة حابل

 :Dislocationخمع مفصمي كامل  . ب

ا حطهه حطىقودههقحربط اإههيحاحاصههد ح اهههحتطههز حربغشههق حتههاح ههيحصههذرحربوههاعحاههتمحبههراجحرصههدىحربإظط

 حب اعاههلحربدطااههلحطهقحاصههد حتدتهبههدحاوهتجحربت ااههتحربطرةههليحىربزالبهيحاحرالر طههلحربطرةهلالحاح

حاحوزاتحدرب حربت ااتحربطرةلي.

ح

ح

ح
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 :Dislocation Fracturخمع مفصمي مصحوب بكسر  . ج

 اههحاىها ححاصهد حعوهدطقحتىها حربوهر لحربط ه  لحشهداد حاحاحصاح بطرح وارعحرببللحربطرةليحا

بلطرةههه حاحبهههدحتصهههد حرةهههق لحبالاعاهههلحا حربطىهههاوا حتهههصهههدحربإظطرببلهههلحطةهههصا قح ى هههرح هههيح 

ح(020-027 حربةرصقلح0222)زرصرحد. ححربدطاالح احرالعةق حرب را لحط حربطرة .

 االسعافات األولية: 1-5-4

 ارحصهههدا حرالةهههق لح هههأ حتهههأبارحبهههدحاهههأد حفبهههألحت لهههصحربإوهههاللح هههيح ههها ههه ح هههد حربإهههالجحح

 ربطرة حططقحاةإ حربإالج.

 ا حط تشرألحبا امحربط ا حرابةقئيح تةلاححرببلل.ح ارراو  حربطةق حح 

 ئقطه.فبتإدحربتةلاححصتألحاتمح تل الحربطرة حربطبلاعحح 

 حربةههرصقلح0222)ص هه  ححإههدحرالبتئههقمحا ههد حربإههالجحربط اإههيحاحتصراهه حربطرةهه حتههدرا اق. ح 

22-20) 

 )االلتواء(:الممخ  -1-6

 تعريفه: 1-6-1

إههرضحربطرةهه حةهه حاح شههى حى اههرحاصههاحاصههد حعوههدطقحاتةههق قلحربشههقئإلح ههيحربطرطهه حرصحصهها

صهههدادحربط اإههلحططهههقحربدرحعهه حاهههب هها حااههرحعقداهههلح احوههر لحط قشهههر حتههأد حفبهههألحد ههلحربطرةهه ح إ

ح(002 حةرصلح0220)طصطد ححاأد حفبألحرةق لحرالر طلح قالبتالتحدرر قتدق.

ح

ح



 اإلســـــعــــــافــــــــــــات األولـــيــــــــــــــةالفصل األول                                            

 

 

 

30 

 االعراض و العالمات: 1-6-2

 بمحصقدحاحشدادحعودحبطسحرب ز حربطةق حوتا لحتطز ح قالر طلحاحرالو  لحصا حربطرة .ح  

 بههمحشههدادحاحصههقدحعوههدح در حربصرىههلحاودههقحتصههد حشههدرح ههيحربر ههقطح  ح ههيحورههسحفت ههق حربصرىههلحح 

 صرىلحصقد .   لحربطلمحططقحا   حعدمحرب در حعلألحتصرا حربطرة حربتيح

 بمحعودحربوغطحعلألحربر قطحربطةق حاحباسحعلألحربإظقمحربط قار .ح  

ارمحوتا ههههلحزاههههقد حرب ههههقئ حربههههزال ح ههههيحربطرةهههه حاحذبهههه حوتا ههههلحب تشههههقححربههههدطا حصهههها حرب ههههز ح

ح.(002 حةرصلح0220)طصطد ححح.ربلا حرازر حعلألحرب ز حربطةق ربطةق حطلحظدارح

 العالج: 1-6-3

 ف إقدحربالع حع حربطلإ حاحررصلحربطرو .ح 

 دبا لح اح ىلرحص  حشد حرالةق ل.ح02عط حىطقدرلحعقرد حبطد حح 

 اوههلحبطإههلحطهه حرب طهه حصهها حربطرةهه حربطةههق حلههمحر طدههقح ر ههقطحوههقاطحطههلحطررعههق ح الحح

حححححطوههلحربهههدار حربدطااههلحطههه حربطهههرارحطههلحطالصظهههلح  حاىهها حربطرةههه ح هههيحاوههلحطوصهههرتحبلهههاالا

 احاىا حعىسحفت ق حربطلم.

 ههقعلحح20دحتةهه حفبههألح ههقعلحاحبههح02ررصههلحربطرةهه حطهه حربل هه حرباربههلحعلادههقحاحذبهه حبطههد حح 

 .ص  حشد حربطلم

 ربطوق  حاحذب حص  حدر لحرابم.ح فعطق حربطةق حربط ىح 
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  إدحرالوتدق حط حطد حربررصلحتت لحراتي:

 بتص ها حربهدار حربدطااهلحلهمحعلهألحتدبا ح طصيحبراهتح علهألحاحر هرلهحطىهق حرالةهق لحاحذبه حح

 طىق حرالةق ل.

 احولحىطقدرلح قبولحبط قعد ح يحفطتةقصحربارم.ح 

 داهههلحبلإوهههاللحربتهههيحت هههر حعلهههألحربطرةههه حفبهههألحصهههدادحرابهههمحلهههمحررربتهههدرجح هههيحربتطراوهههقلحرصح

 ربإوالل.حلااطراوقلح ط قاطلحبت ربت

 حطههر ح بههرىحطههلحطررب ههلحربتأىاههدحطهه ح ههالطلحربطرةهه حب هه حرشههترر حربالعهه ح ههيحربتطههرا حربإههقد

ح(007 حةرصلح0220)طصطد ححربالع حعودحطإقاد حربلإ .

 روق:ــــــــــــــالح 1-7

 :اتعريفه 1-7-1

ححححححررر تلههه حرالةهههق قلحربتهههيحتصهههد حوتا هههلحتإهههرضحرب  هههمحبطهههألرحبهههقر يحشهههدادحطلههه حربصهههحاصهههح

تلرهههههقحةهههههق لحتصهههههد حربتاهههههقرحربىدر هههههقئيحاحصهههههذ حرصاح احربطهههههاردحىاطاقئاهههههلح احربلداههههه حربط قشهههههرح 

احتتابهتحبطهار حطقحشدادحاحبدحتأد حفبألحربا هق ح قبةهدطلحربإةه الح قاو  لحربصالحاحت   ح ب

ح(022 حةرصلح0220)طصطد ححاحط قصلحرصةق لح قب  م.حربصرا حعلألحعط ه

 :و إسعافاتها األولية أنواع الحروق 1-7-2

 صرا حط حربدر لحرالابأل.ح 

 صرا حط حربدر لحربلقوال.ح 

 صرا حط حربدر لحربلقبلل.ح 
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 حروق الدرجة االولى: . أ

احصهيحتله حربصهرا حربتهيحتصهد حفةهق قلحبرارههلحاحتىها حعلهألح هطححط  هلحرب لهدحربهذ حاتههأبتح

احبلاالحط حرالوترقخحبالو ه لحطهلحطةهقص لحرابهمححلدط حبالاقحطالئالحاح ادقحاظدرحفصطرررحرب 

الحا  هألحطه حصهذ حربصهرا حاحتزا حى حصذ حرالعررضحتل قئاقحطهلحطهرارحاهاطا ح احلاللهلح اهقم.حاح

ح.ب فالحبلاالحط حربصىلحتمحا شرحرب لدح إدحذ

ح:االسعافات االولية لحروق الدرجة األولى

 دبقئ .ح2اولحرب ز حربطصتر ح يحطق ح قردحبطد حح 

 ولحربشقشحربوظاتحعلألحطوط لحربصر .احح 

 بت لا حرالبمحو تبدمحربىطقدرلحرب قرد .ح 

 ربطةق حبلط تشرألحبتصدادحربإالج.حو  ح 

 حروق درجة الثانية: . ب

ربتههيحتتطاههزح ههرصطرررحرب لههدحاحظدههارحصااةههاللحططلهها  ح قب ههقئ حراةههررحربلهها ححصههيحربصههرا 

  ههقبال حطةههقص لحب ةههق لحور ههدقح اح إههدح تههر حا اههز حاحطهه حربطصتطهه ح لحتور ههرحصههذ حربر ههقبالح

بهمحاةهقص حصهذ حربر هقبالح  حتلها ح رودهقحتهزا حبهال حططوقحت ه  حرابهمحربشهدادحبلطةهق حاحفذرح

حتىا حربط  لحرب طصالحبل لد. اقمحاحت تححاحتح2فبألحح2

ح

ح

ح
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 :حروق الدرجة الثالثة . ج

ربإطاهههه ح هههيحرب لهههدحاحاظدهههرحرب لههههدححاحصهههيحدر هههلحطههه حدر هههقلحربصههههرا حربتهههيحتتطاهههزح تألارصهههقح

رصطهقحاحاىهها حوبههرحرالو هه لح ىلههرحاحوههاصقحاحبهدحاةهه حفبههألحربإوههاللحاحربإظههقمحاحتتىهها حطت

حربلقبللحواعق حصطق:حصرا حربرئللحبا ح ويح قتحح اح  ادحبقتمحاحبشر ح طاىلحذر

 ح  ق هههالحصاههه ح  حصهههرا حربرئهههلح) (حالحلهههألرحعلهههألحعوقةهههرحربطالئاهههلحبل لهههدحربتهههيحتإت هههرحطهههقد

 طهقح هيحربرئهلح) (ح دهيحتىها ح ه  قح هيحتهدطارحىق هلحح قلب تئقمحربتل قئيحبلصر حدا حصدا حود 

حححححط  هههقلحرب لهههدحاحراوهههقحرالو ههه لحاحصوهههق حفصتطهههق حبههها حبتةههه حصهههذ حربصهههرا حفبهههألحربإوهههاللح

قمح هأ ح بهمحاحذبه حوتا هلحتهدطارحاحربإظقمحاح يحصذ حربصقبلحاىا حربطةق حبدح  دحرالص قسحربت

عوق حربص هالحاحذبه حاهأد حفبهألح وهرررح  هطالحاحتشهاصقلحى اهر ح قب لهدحصتهألح إهدحربإهالجحرا

قمحربصهرا حططهقحاهد دوقحفبهألح  حت ها ح ه إضحئه   حصذ حربصرا حعدمحفبتتاحفبتئقمحربصرا حاحبدح

حزرعحرب لدحبطصقابلحربر اعح قب لدحبلصقبلحربط اإل.حلحربت طا حا ررصق

 عالج حروق الدرجة الثمثة و الثانية:

 ا ادحةإا لح قبتورس.ح إق هح االح يحصقبلحفةق هحربا هحافرالططئوق حعلألحربتورسحاحح 

 عط حربىطقدرلحرب قرد حاحذب حبتبراتحرابم.ح 

 عالجحربةدطلحربإة الحف حا دل.ح 

 طوط لحرالةق لح أ حزاالح احطقحشق هح ذب .حعالجحتغطالح 

 و  حربطةق حفبألحربط تشرألح ارر.ح 
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ح(020-022 حربةرصقلح0220)طصطد ححودحربتالقواس.حطة حفعطق حربطةق ح

 :اإلسعافات األولية لمحروق 1-7-3

 بالنسبة لمحروق األولية الدرجة األولى و الثانية: . أ

 و  حربطةق حاح أبةألح رعلح إادرحع حطىق حربصرا ح 

 . وزعحربطال سح احالرشاق حربطإدوالحط حعلألحرب ز حربطةق 

 .اولحرب ز حربطةق ح يحربطق حرب قردحصتألحاشإرحربطةق ح رزربلحرابم 

ح(027-020 حربةرصقلح0220)طصطد ححبلط تشرأل.ح اررو  حربطةق حاح

 بالنسبة لمحروق العميقة و الكبيرة. . ب

 رصططئوهق حعلههألحصقبهلحربتههورسحاحربوهه ضحاربهدار حربدطااههلح االحاح ههيحصقبهلحا ههادح  حفظطههرر ح

 اتدب حربط إتحاحرب اقمح إطلالحفو قذحربصاق .

 تغطالحرب ز حربطةق حاحربطصتر ح قالاطالحربوظارل 

 عط حربىطقدرلحرب قرد حاحرب ق لحبلت لا حط حرالبمح 

 فعطههق حربطةههق ح إههضحربطههق حاحرب ههارئ حبتإههااضحو هه لح  ههدر حرب ههارئ حطهه ح  ههطهحوتا ههلح

 رصةق لح قبصرا 

 و  حربطةق ح إدحذب حاح اررحبلط تشرألحححححح 

 بالنسبة لمحروق الناتجة عن مواد كيمياية:   . ج

 وههزعحطال ههسحربطةههق ح ههاررحارشحرصةههق لح قبطههق حرب ههقردحاحربغزاههرحبطههد حالحت هه حعهه حوةههتح

  قعل.
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 فةق لحربإا حا  حا  حربإا ح قبطق حربا ارحاحربطق ح  ط. يح 

 تبقمح  حزاا .فتغطالحربطةق ح طال  حوظارلحاحعدمح  

 و  حربطةق حاح ارًرحبلط تشرأل. 

 .بالنسبة لمحروق الكهربائية . د

 .ا  ح االحوزعحربتاقرحربىدر قئيح ارًر 

 .ربتقىدحط حربتورسحبدىحربطةق حاحرصططئوق حعلألحبل هحطقزر حاو ض 

 رب د ح اررح يحروإقشحرب ل حاحربتورسحفذرحبزمحراطر.ح 

 .تغطالحربطةق ح  طقوالحوظارل 

 .حو  حربطةق حاح اررحبلط تشرأل

 اإلغماء و فقدان الوعي في المالعب: 1-8

 تعريفه: 1-8-1

اصههد ح ههيحراقوههقلحىلاههر ح شههدرصقحربطالىطههلحاحىههر حرب ههدمحرب ههدم حاحتبتلههتحرال هه ق ح ههيح  ههدر ح

ححححح دههقدحربصهههقد حبلراقوهههيح احوهههر لحشههطسح احررت هههقجح هههيحربطهههملراقوهههيح اطهههقح ههها حرصربههاعيحب

هحربطةهق ح هدارر حاحفوهطرر ح هيحإرح اههحى رح يحعظقمحرب ط طهلحاحاشهاحربذ حبدححاةقص 

حذرحىق حصوق حفرت قجحشداد.رال ةقرحاحبدحتصد حاح ق حف

ربدطااههلح ههيحربههر سحبههذصق حطإظطدههقحفبههألحح  طههقح ههيحصههقاللحرالاطههق حربطت هه  لحعهه حو ههصحربههدارح

ي حاح ههراد ح ههيحاحطاهه حبل ههربإوههاللحربطشههقرىلح ههيحربط دههادحرب ههدويح اشههإرحربطةههق ح ههداررح

ح(020 حةرصلح0770)راقض حح.ازارحاحشصا ح يحربلا ح عرحرب  محاحاةقص دقح
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 :العالج 1-8-2

 بتحربطةق ح  طقوالحبلتد ئل. 

 تورسحةوقعيحبهعط ح. 

  و  حربطراوهحبلط تشرألحاحاطولحفعطق ح  حطو دقلحبلطةق. 

  ابرتحوغطحربطال سحبقصحعلألحرب ط. 

 طقح يحصقاللحرصةق قلحربصرررالحعطاطقح  إقبجحىقتتي: 

 ر لحربررسحع حط تاىحرب  محو  حربطةق حبطىق حرط حا 

 صتههألحتههتبرضحصههررر حح وههزعحربطال ههسحرببقر اههلحاحتاوههلحىطههقدرلحللههجحعلههألحربههر سحاحربإوهه

 رب  م.

 حربطلل لحئرشر حربطةق ح ى رحبدرحططى حط حرب احا  

 تشرألو  حربطةق حبلط  

حاىههها ح  ههه  حفوبرهههقضحوهههغطحربهههدمح احزاهههقد ح  هههدحرصاطهههق  احصوهههق ح  ههه ق حطتإهههدد حبصهههدا ح

ححح رب ههىرحاحربوههغطح احربةههدطلحربإةهه الح ههيحصههقاللحربى ههارحربشههدادحألرب ههىرح ههيحربههدمحبطروهه

عحاحربتدا ههقلحرالطهررضحربإةهه الحربتشهو الحىقبةهرحح حاحربصهرا حاح ههيحصهقاللاحربوزاهتحربهدطاح

ح(029-020 حربةرصقلح0770)راقض حح.ربور ال

ح

ح
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 :ةالكدم 1-9

 تعريف الكدمة: 1-9-1

حححححلاتإهههدحربىدطهههلحطههه ح ىلهههرح وهههارعحرصةهههق قلحربراقوهههالحشهههااعقحاحتصهههد ح هههيحربطوهههقط حربإوهههل

ححححح اح هها حطوهههقط حرب هههرازحربإظطههألحاحصهههيحع هههقر حعهه حتدتههه ح احتطهههز ح ههيحربط  هههلح  هههر حرب لهههد

 احربإوههللحاحتإههرتح صاقوههقح) قبروههلحاحتتههرراححرصةههق لحطههقح هها حىدطههلح ههطصالح احتطههز ح ههيح

ربإظطههلحاحتصههد حربط  هلح  ههر حرب لههدح احربإوههللحفبههألحتطههز حعطاه حاحوزاههتحاحبههدحتةهه حفبههألح

ح(029 حةرصلح0222)زرصرحد. حح دق.حشقبداح

 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الكدمة: 1-9-2

 يحب  همحربالعه حاحطوههح صهمحرا ه ق حربتهيحرحتصد حربىدطلحوتا لحبور لحباالحطه ح  همحبهق

حتأد حفبألحصدا حربىدطلحطقحالي:

 س. ربرححبالع حرتبرحبطأبر حربىاعح ارصةطدرمح قال زر حربةل لحط ح  محر 

 برحىطقحاصد ح يحراقولحربطالىطلحاحربىقرلال.ع حتربور قلحربط قشر حط حربال 

 حححححححرصةهههههطدرمح احربوهههههر ح هههههقادارلحربط هههههتبدطلح هههههيحربلإههههه حىطوهههههر حربتهههههوسح احراصذاهههههل

  احربىررلحربل الل.

ح(022 حةرصلح0222)زرصرحد. حرب  اطح احربتإلرح  دقزح اح  حطقولحط اإيح

ح

ح

ح
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 األعراض المصاحبة لحدوث الكدمة: 1-9-3

اةهههقص حربىدطهههلح بهههمح هههيحطاوهههلحرصةهههق لحاهههزدردحعوهههدحربوهههغطحرببراهههتحعلاههههحىطهههقحاصههههد ح

لحفبههألحربلهها حراصطههرحفبههألحفصطهرررح ههيحرب لههدحاحربةهه غلحربتههيحتصههلحرب لههدحاحاتصهها حبهها حربىدطهه

ا حبتغاهههرحبههها حطهههقد حربدطا لههها حوتا هههل ههه يح إهههدحرباهههامحربلهههقويح احربلقبههه حزر حاحرب ورربلهها حرا

اح ههدا حربطا هادح هيحربهدمحاحاطىه حبالعه حتصراه حرب ههز حربطةهق حطه حرب  همحطهلح بهمح  هاطح 

ح(022 حةرصلح0222)زرصرحد. حح محعلألحرصطال حت إقحبشد حربىدطل.

 اإلسعافات األولية لمكدمة: 1-9-4

 بلىدطهههلحربشهههذاد حا ههه حرب اهههقمح قص هههإق قلحرااباهههلحىطهههقح هههيح هههيحصقبهههلحا هههادح هههرححطةهههق ح

 صقاللحرب راححبابتحربوزاتحربدطا حلمحتىط حرص إق قلحراابالحبلىدطل.

حححححوههلحىطههقد ح ههقرد ح هها حطاوههلحربىدطههلح صاهه حتغطههيحىهه حط ههقصتدقحاحال تدههقح ر ههقطحوههقاط

 ح0222)زرصههرحد. ححدبا ههلحلههمحوههلح إههدصقحر قطهقحذبا ههقح هها حطاوههلحربىدطههل.ح02احل تدهقح تههر ح

ح(022ةرصلح

 ضربة الشمس: 1-11

 تعريفها: 1-11-1

احتابههتحب دههقزحح شهه احربشههطسح تههر حطاالههلح  ههدحاصههد ححعوههدطقحاتإههرضحرصو ههق حبل ههاحربصههقر

در ههلحطئااههلح طههقحح22صاهه حاصههد حفعتطههقدحاحفرترههقعح ههيحدر ههلحربصههررر حبهههححوهه طحصههررر حرب  ههم

ضح ههرالحاحااههرحطوههتظمحاحوالصههظحعههدمحرب لههدح ههقتحاح صطههرحاح ههقب حاحربوهه ح هها حاحو ههدح  

وتا ههلحبتابههتح دههقزحوهه طحصههررر حرب  ههمحربههذ حا ههتبدمحربإههر ح ههيحتبرههاضحدر ههلح حا ههادحعههرح
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ربصررر حبل  م حاحبدحاشهىاحربطةهق حب ه حفاطقئههحطه حةهدرعحطرهق ححاحدابهلحاحشهإارح قبطاه ح

ح(02)رببور  حةرصلحح.بل ي

 اإلسعافات األولية: 1-11-2

حعرضحربطةق حعلألحربط ا .حطسح طقذرحترإ حبصا  رذرحصد حاح ةا ح صدح ور لحش

 .ا  حو لهحفبألحطىق حظلا حذ حدر لحصررر حطوبرول 

 رلحعلههألحربههر سحاحربرب ههلحاحراطههررتحاحبههدحا ههتدعيحراطههرحاوههلحربطةههق ح ههيحعطهه حطىطههد

 رب قرد.حصاضحط حربطق 

 طبروقلحبلصررر حاحاتمحذب حعقد ح إدحو  حربطةق حفبألحربط تشرأل.فعطق ح 

 (00-02)رببور  حربةرصقلحح.اطى حعط حص ولحشر الح قبطق حربطللج
 

 خالصة:

تإروههههوقح ههههيحصههههذرحربرةهههه حفبههههألحتإراههههتحطبتلههههتحرصةههههق قلحربشههههقئإلح ههههيحربط ههههق حربراقوههههيحححححححح

 بللحطرةليح...فبم(حىذب ح    دقحاح وارعدقحاح يحرابارحىارالحف إق دق.)حى ار ح راح ح

 



 ـمبـمـستغــانـ لـمـحـة تـاريـخـيـة لمعـهــد التـربـية البـدنية و اـرياضـيـةالفصل الثاني    

 

 

 

41 

 تمهيد:

تةرقناافي اااياااصليللى ااحي لااييلة ااعيتفرلتلااعيلةبدااةيللتررلااعيللرةنلااعي يللرلف االعيلة اات فن ي
يييييييييكاااااصلاي ااااااةلليللتكااااا ل يلداااااصليللةبداااااةي يلي اااااترلتلهلعيللةبتةاااااة ي يكلىلاااااعيل لت اااااف يرااااا 

ي. يةهةحيتت  فتيللتك ل ي يتبرللينتف يح. .ة
                                           لمحــــــــــــــة تاريخيـــــــــــــــة لمعهـــــــــــــــد التربيــــــــــــــة البدنيـــــــــــــــة و الرياضـــــــــــــــية بمســـــــــــــــتغانم 2-1

 دمت لنا من طرف د/ بن زيدان(ــة قـــويـــمط) 

ق ا ي تاييةبداةيت.ير.يريرباةيتنقاحيللق ا يةا يي ةريللةبدةيربة يةرل حيلنةالقفيةايلقة
هفةباااعي اااارل ي لاااييللةركاااسيللهااافةبايرة ااات فن هيكاااف يق ااا يتااافر يلةبداااةيللرل ل هلااافي يتااا ي

 ي لاااييللةةر اااعيللبملااافي  اااافتص يي87/ي86ت  لاااحيااااصليللق ااا ي اااايندفلاااعيلل اااانعيللةرل ااالعي
ي:ييييييييييييللةاااااااااا ر ي اااااااااااي88ي–ي64للتررلااااااااااعيللرةنلااااااااااعي يللرلف ااااااااااعيرفلةر اااااااااا  يللر ف ااااااااااايرقاااااااااا ي

ي. ي1988ةفرسيي22
يييي 1998-07-07ي:للةااا ر ي ااااي220ي-98ربااةيااااصلي يرةقت اااييةر ااا  يللر ف ااايرقااا ي

يييييتااا ي اااحيللةةر اااعيللبملااافي  ااافتص يللتررلاااعيللرةنلاااعي يللرلف ااالعي ي ن اااف يهفةباااعية اااات فن 
يييييييي ي ااااااةدفي لااااااييهفةبااااااعيلت اااااار يةبدااااااةيللتررلااااااعيللرةنلااااااعي يللرلف اااااالعيةاااااا يراااااال ي اااااار 

(يتاا ي ن ااف يللكملاافتي06(يةبفاااةيلدااصجيللهفةبااعهي ي ااايةااة ي يتتبااة ي ااتعي  اادري)07)
ييييييي يللتررلاااااعيللرةنلاااااعييل هتةفعلاااااعللةبداااااةي لاااااييكملاااااعيللبمااااا  ييل ااااا ةلتاااااحيللهفةباااااعيللت لاااااري

 يللتاةرلريللرلف ااي يللن افةيي يللرلف لعي يللصييكف يق  يللتررلاعيللرةنلاعي يللرلف العه
يييييييييلل ركاااااااايللةكلاااااااليةااااااا يل ق اااااااف يللةك ناااااااعيلااااااا هي يااااااااصليرةقت اااااااييللةر ااااااا  يللر ف اااااااا

 ي يرةقت ااااااااييي2004 ي ي ااااااااي ااااااانعيي1998-12-02ي: يللةااااااا ر ي ااااااااي398ي-98
 يتا ي ن اف يةبداةيللتررلاعي2004ي-08ي-29 يللة ر ي اايي256ي-04للةر   يللر ف اي

يي يللتررلااعيللرةنلااعي يللرلف االعهيل هتةفعلااعحيعاا يكملااعيللبماا  ية ااتقللرةنلااعي يللرلف االعي
ييي ةيلآل .ل يا يردصجيلل ىعي 
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 أسماء األساتذة الذين تداولوا عمى إدارة المعهد: 2-2

ي
 9779 – 9767يةةلريللةةر عيللبملفيلأل فتص ية.يةفلرييعرةيللرسل 

 9776 – 9779يللتررلعيللرةنلعي يللرلف لعية.يل ةريعرةيلل  

ييييل هتةفعلاااااععةلاااااةيكملاااااعيللبمااااا  يية.ير يق  يعما
ي يللتررلعيللرةنلعي يللرلف لع

9776 – 4002 

ية.يرةب  ية ةة
يييييبدةيللتررلعيللرةنلعيةةةلري

ي يللرلف لع

4002 – 4005 

 4007 – 4005ية.ي بلةيعل ييتملىع

ةيعمااااااااايلل ااااااااف ي اااااااارااااااا يقف
ية ةة

ييييييييييي4007ه لملااااااااااااااااااااااااااااعي
ي لييل ةنفياصل

ي
 إستراتيجية التكوين بمعهد التربية البدنية و الرياضية: 2-3

 عةلةي ةفريللة تقرحيل تةل ية لكرعيللتة رلتيللتف عي اايلل لاف يللةبف ار يةا يتاالحي
يتم ينتف يهةلةي يةتكفةحيلدت يرفله ة ي ايللتك ل يلةتفسيرفلةر نعي يللتك ل .

ي
 أهداف التكوين بمعهد التربية البدنية و الرياضية: 2-4

ةبدااةيللتررلاااعيللرةنلاااعي يللرلف االعية   اااعيتبمةلاااعيتفرباااعيلاا سلر يللتبمااال يللبااافلاي يللر ااا ي
للبمةاايت اادريعمااييللتكاا ل ي ااايةلاةل يللن اافةفتيللرةنلااعي يللرلف االعيلمةمرااعيلل ف اامل ي
عماييللركفل رلاافي ااايةر مااعيللتااةر ي يللةمرااعيلل ف امل يعمااييللمل اافنسي  يةاافيلبفةلداافي اااي

ةف اتلري  يةكتا رلجيةا يتاالحيتقاةل يررنافةري يةقاررلتيصلتيلل امعييةر معيةفيربةيللتاةر 
للتكاا ل ي يلداةليللةبدااةي لايين ااري يتةرلاا ي يتةا لريللةبر ااعيةا يلهااحي عااةلةييرأااةلل
صلتيللة اات  يللبمةااايعاافلايللهاا ة يرةقاافللسيعمةلااعيةبتاارليرداافي ااايةهاااف تيي ةاافرلت
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للر ااا يللبمةااااي يااااصليةااا ييللتاااةرلريلمقلاااف يراااة ري بااافحي اااايتةةاااعيللةهتةااا ي ي-للتبمااال 
يتالحيةفيلما:

ياألهداف التعممية و التربوية: 2-4-1
 ثارل يللرل ااعيل كفةلةلااعي يللىكرلااعيلت  ال يللبةملااعيللتبمةلااعيةاا ي هاحية اافعة يللةمرااعي اااي

يةهف تيللتك ل يللةىت  عيللك ن لي ع ف ي فعمل ي ايللةهتة .
يالبحث العممي: 2-4-2

ل  اافتص يعماايي ااةي اا ل ي ياااصليةاا يتااالحيللرقااايرة اات  يللر اا ي اااي ااى ليللةمرااعي ي
عي يللرلف االعهي يللت ااهل يلاانتاةعل يللر اا  يل  االمعي يللةرتكاار ي ااايةلااةل يل ن ااةعيللرة

يعمييللن علعي ايللر  ي يتةعل يعر دفي ايللة تةرلتيللبمةلعيلل ةنلعي يللة للع.
يخدمة المجتمع: 2-4-3

اةعي اايللرقاايرفل ا عيةا يللقلف يرة ري بفحي ايتةةعيللةهتة هي ياصلية يتالحيللة ف
تااالحيةةفر ااعيل ن ااةعيللرةنلااعي يللرلف االعهيكااصلي هاارل يللةرل اافتي يللر اا  يللتااايةاا ي

ي.ل هتةفعلعتاللدفيت حيللة كالتي
كةاافيل ااابييللةبداااةي لااايي عااةلةيرااارلةري ااافةمعيلمتنةلاااعي يللتةاا لري ير ااا ية ااات  يللكىاااف  ي

يللةدنلعي يليةلرلعي ع ف  .
يلل فنسهيةف تري يةكت رلجينتف يهةلةيح.ي .يةي يتك  يكةفيلما:كةفيلقة ي دفةلتي

ي:ييشهادة الميسانس .ي 
 ااربيرةبااةحيي180للت  االريلدااصجيلل اادفة يلتةماارينهاافدي اااي ااتعي ةل االفتيرةهةاا ثي

 رربعي ةل لفتيهاةثية اتراي ي ةل الل يتت ااي ةافيي ربي ايكحي ةل اهيردفي30
 تررلعيرةنلعي يرلف لعي  يتةرلريرلف اي  ين فةي ركايةكلل.

 
ي
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يييشهادة الماستر: .ير
ةيتت ااااااايةاااااا يراااااال يي .يلةكاااااا يلكااااااحيةفلااااااريةت  ااااااحيعماااااايي اااااادفة يللل اااااافنسيح.

للتت  فتي فرقعيللصكري اايللمل افنسيلا يلل ا يرةتفرباعيللةرل اعي اايللةف اتري ااينىاسي
ريلداااصجيلل اادفة يلتةمااارينهاافدي ررباااعي ةل االفتيرةهةااا ثيللمل ااافنسي يللت  ااتت ااايل

ي ربي ايكحي ةل ا.ي30 ربيرةبةحيي120
يييشهادة الدكتوراه: .ي 

ةا يراال يللتت  افتي افرقعيللااصكريلةكا يلكاحيةت  ااحيعمايي ادفة يللةف ااتريتت ااي
يييللةكمىااعيرفلااةكت رلجي ااايللمل اافنسي  يل ااهحي ااايللااةكت رلجيربااةية ل قااعيللمهنااعيللرلةل  هلااع

ي ير ر ةيةبلنعيت ةةافيللمهنع.
ينتف يكال لكاي يتك  يكةفيلما:يةفه تلركةفيلقة ي دفة ي

ييي:ماجستيرشهادة  .ية
للت ااهلحي اااية اافرقعيللااةت حي اادفة يللةفه ااتلريةىتاا ديلكااحي فةااحي اادفة يللمل اافنسيي  

نتف يكال لكاي ايهةلا يللبما  ي يصلاايرباةيةرل اعيللةمىافتيةا يةارليللمهناعيللةتت اعي
يييللة فرقع.يلةت ف لصلاهية ي هرل ي

 بالمعهد: االلتحاقكيفية  2-5
 (.لل   حيعميي دفة يللركفل رلفي)يللت هلحيةىت ديلكحيلل بر 2-5-1
يرف ااااتةفعت عيةاااا يةاااارليةرلااااريللةبدااااةيلتثرااااتي  يل اااا يلتتراااافرلت هاااارل ي 2-5-2

 ةةفر عيهةل يللرلف فتي يصلايلك  يلقر حيللةرة ا.
للكىاف  يللرةنلااعي يت اةةيتفرلتداافيةا يةاارلييلتتراافرلتلهاارييللةفلاريرباةيصلااي 2-5-3

 ةفيلما:يل تترفرلتةةرريةكمليرفلتةر ي يت ت يي
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 ي نف .ي80 يصك ري يي100لل رععييلتترفر  
 ي نف .ي600 يصك ري يي800للت ةحييلتترفر  
 للر فقع.يلتترفر 
 ىداي)يةقفرمعية ي  فتص ي يةكفتر يللةبدة(.يلتترفر  
 للقىسيللبرلب.يلتترفر 
 للةر نع.يلتترفر 
 للق  .يلتترفر 

 

 تخصصات التكوين في المعهد: 2-6
 ليسانس ل. م. د: 2-6-1
ي

 المقرر الرمز المسار الشعبة الميدان
نلع
للرة
ةعي

 ن 
تيل

قنلف
 يت
  ي
عم

ييي
ي

ي
عما

  ي
 يق

.ير
عية
 ل

لرلف
 يل

ي
يتررلعيرةنلعي يرلف لع
ية.ينف ريعرةيللقفةر

D1000101 
ييييللةاااااااااا ر يرتاااااااااافرل :ي74رقاااااااااا ي

ي40-04-4005

يتةرلريرلف ا
ية.ير يلك حيةن  ر

D1000102 

يييللةاااااااااا ر يرتاااااااااافرل :ي74رقاااااااااا ي
ي40-04-4005

ين فةي ركايةكثل
ير ة هةيعرةيللقفةرة.ي

D1000102 

يييللةاااااااااا ر يرتاااااااااافرل :ي74رقاااااااااا ي
ي40-90-4003

ي
ي
ي
ي
 
ي
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ي

 ماستر ل. م. د: 2-6-2
ي

يللةقرريللرةسيللة فريلل برعيللةلةل 
عماااااااااااااااااااااااااااااااا  ي ي
تقنلاااااااااااااااااااااااااااااااااااافتي
ل ن ااااااااااااااااااااااااااااةعي
ييييييييللرةنلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااعي
ييي يللرلف اااااااااااااالع
ة.يرااااااااااا يقااااااااااا  ي

يعما

يييييييتررلاااااااااااااااااااعيرةنلاااااااااااااااااااعي
ي يرلف لع

ة.ينف اااااااااااريعراااااااااااةي
يللقفةر

عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ي
ييييلين اااااااااااااااااااااااااف ي

يلل ركع ي
M1000103 

للة ر يرتفرل :يي89رق ي

ي493-07-4005

يتةرلريرلف ا
ة.يرااااااااااااااا يلك اااااااااااااااحي

يةن  ر

يييييييييللتاااااااااااااااااااااااااةرلر
 يللت  ااااااالري

يللرةنا
M1000102 

للة ر يرتفرل :يي89رق ي

ي493-07-4005

ن ااااااااااااااافةي ركااااااااااااااااي
يةكثل

ة.ير ة اااااااهةيعراااااااةي
يللقفةر

 عااااااااااااااااااااااااااااااااااافة ي
للتأالاااااحيةااااا ي
تااااااااااااااااااااااااااااااااااالحي
للن ااااااااااااااافةفتي
لل ركلاااااااااااااااااااااااااعي

يلىعكللة

M1000101 

للة ر يرتفرل :يي89رق ي

ي493-07-4005

 
 هيئة اإلدارة: 2-7
 .ةةلريللةبدة 
 . ةةلرية فعةيةكمليةفيربةيللتةر 
 . ةةلرية فعةيةكمليرفلتةر 
 .ةةلريللىرثيلإلةلر ي يللةفللع 
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 .ة   لعيللةكترع 
 

 أقسام المعهد: 2-8

يلل ركايللةكثليللن فةيللتةرلريللرلف ايللتررلعيللرةنلعي يللرلف لعي ااااااااااااااااا اااااللق
ي  ل ر يسلةل ي .ي سلحية ه ر .يفحهةةقرلناي .ير لسيللق  

ية   حيللتةرل ي
 

 عدد األساتذة بالمعهد: 2-9

ة ف ر يي  تفصيفصااااااااااااااتااا  
ي) (

ية ف ر ي  تفص
ي)ر(

  تفصية فعةي
ي) (

  تفصية فعةي
ي)ر(

09 91 06 92 94 

26 

 

 عدد الطمبة بالمعهد: 2-10

ية م عيللتةر 
ينتف يهةلةيح.ي .يةيلل نعيللهفةبلع

يةهة ثي نف يصك ري
 9120 900 9420يلل فنسي+يةف تريح.ي .ية

ينتف يكال لكايلل نعيللهفةبلع
 45 04 43يلل فنسيكال لكا

ية م عيةفيربةيللتةر 
 40 00 40يةف تر

 97 09 96يةكت رلج
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 06 00 06يةكت رلجينتف يح.ي .ية

 
 النظام الجديد ل. م. د 2-11
 تعريف ل.م.د:  2-11-1

رياااصجيللت ااةلعيبراانسي يللةف ااتري يللااةكت رلجي ي يتل اافماااايللت ااةلعيللةتت اار يلنتااف يلل
عاا يلل اادفةلتي   ااريرااحياااايكااصلاية اات لفتيلاات يلل  اا حيعملداافي اااي ةاافرية اافرلتي

عاةةيةبال يةا يل ر اة .يلداةلينتاف ي.يح.ي .ية.ي اااييرفكت افرةرل العيل اة يكاحيةندافي
تبمل يللبفلاي لييتما يتهافنسية افلايللتكا ل ي اايللتبمال يللبافلاي ةفريللى ف يل  ررايلم

ييييييييرةتتماااااليللاااااة حيل  ر رلاااااعي ي لاااااييت اااااهل ي ركلاااااعيللةمراااااعيعماااااييللة ااااات لفتيللهد لاااااع
ييي يلل ةنلااااعي يل  ررلاااااعي يقااااةيتااااا ي قاااارلريااااااصليللتنتاااال يللهةلاااااةيلمةرل اااافتيللهفةبلاااااعي ااااانع

ياييييييييييييييي يقرلااريةاا يللنتااف يللةباار ليرااة لااعي  ر رلااعي ياااي30 يةاا يةاارليةاافيلناافاسيي1999
Bachelor- Master- Phdللتافايرفلاة حيل نقم  ك ا نلعيكةافياا يالكاحيهةلاةيلمتبمال ييي

ااااصليللنتاااف ييلعتةااة يقاااةيي هي2004للباافلايةبةااا حيرااا يتااةرلهلفي اااايرالةنااافيةنااصي ااارتةرري
يييييي اااايةلاااةل يعمااا  هي ي2004عيللرةنلاااعي يللرلف ااالعي ااانعيللهةلاااةي  حيةااار يرةبداااةيللتررلااا

تقنلااااافتيل ن اااااةعيللرةنلاااااعي يللرلف ااااالعي يهاااااف ي ااااااي ةااااافريالكماااااعيةهةاااااحيلل ااااادفةلتي ي
 يلل الريللةرل اايللهافةبايللبافلاي يللتكا ل يللنا عاي تاييلتةف ايييلاتال  للهفةبلعيرةافي

ية ي فهلفتي يةتةمرفتي   يللبةحي يللةهتة .
ي
يتنظم الدراسة في النظام الجديد ل. م. د:   2-11-2

  اااار ثيةاااا يي15 لااااييي13ماااايي ااااكحي ةل اااالفتيتتاااارل ديةااااة يكااااحي ةل ااااايةاااا يلاااانت يع
يللةرل فتي يللتقلل ي يل ت يي  ةلتيتبملةلعياا:

ي
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ي
ي
 . يلل  ة يللتبملةلعيل  ف لع:يرهةل يللة لةيل  ف لعيلتت ايةبل
 لل  ااااة يللتبملةلااااعيللةنتدهااااع:يت تاااا ييعمااااييللةاااا لةيللتااااايتدااااةلي لااااييتمقاااال يللةفلااااري

يلآلللفتيللةندهلع.
 يةلاافةل ي تاار يي تت ف اافت:ي ياااايللةاا لةيللتفربااعيل  تك ااف لعلل  ااة يللتبملةلااعي 

ي ي عفة يللت هل .يل نتقفح ياة دفيسلفة يةبفرليللةفلري يت دلحي
 ييييييييييي  ااااااة يللتبمةلااااااعيللبرل ااااااع:يللةاااااا لةيللتااااااايلداااااافيعالقااااااعيراااااال يللتت ااااااايل  اااااامالل

ثااعي اادفةلتي ةنلااعيتةثاااحي يللتت  اافتيل تاار يل ااتةحينتااف ي.ح.ي .ية.يعماااييثال
ي ايلآل ينى  يثالثعية ت لفتيتت سثيعمييللن  يللتفلا:

 ن لتي يتقفرم ي دفة يللمل فنس.ي3ة ت  يركفل رلفي+ي  
 ن لتي يتقفرم ي دفة يللةف تر.ي5ة ت  يركفل رلفي+ي  
 ن لتي يتقفرم ي دفة يللةكت رلج.ي8ة ت  يركفل رلفي+ي  
ي

 خالصة:

عر نفي اياصليللى حي لييللتبرلليرةبدةيللتررلاعيللرةنلاعي يللرلف العي رتاةل ليةا يلة اعي
تفرلتلعي  اترلتلهلعي ي ااةلليللتكا ل يرداصليللةبداةهيكلىلاعيللت اف يرفلةبداةي ي اايل تلاري

يتبرلليرنتف يح. .ة.
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 تمهيد

إن كللب حث لل  الللن ثلليب ح إلل  لتللق  إ لل  ا ف ضللت الللن ولل ا ا يتملللث  ا فلل   مللق ث   لللف  
حثتلفثاا  المال علا اللن ا الل اا ا قوالللا   ذ لك حإفحلث  الل    أتلو   ا التل  ذ ك حإثمثع ث إ   

عولل  ا قل للا ف زللب إتللفحلثن  كللذا ا ضلللث  حاتاتللا اللاا للا عللن عتلللت  للفيم  الللب عحلقللا ا اتاتلا 
   .هذا  ثا فعحلض   ح إ ا القتف     لشفالب ا مث  

 
 منهج البحث:   1-1

فل  ا اللل    ا قوالل  لقفالللا اثفحلثت ا اللل    ا ال ثتل    للب الشلكوا ا ح لل  حث تلث  ا ح لل  عولل  
ا للذي لتلللا ا حث لل  ا ف وللب عحلقللا ا الشللكوا  يتلل ث   فثفوللج ا ال للثه  فحقللث  ثللفيج ا  للاج 

 اليئالللللا  عحلقللللا   هللللذا  افثاال ث ا اللللل    ا  وللللي  حاتاتللللا التلللل لإ للللل    فلللل  ح إ للللث هللللذا اتلللل
 ا الشكوا

 :مجتمع و عينة البحث  1-2
 ا فتحللا ا حا للا   ا تلثمللالفالإب المفالب   عل ا ا ح ل  فل  علي  ا تل ا أ  ل  الثتلفت  الق لا 

 عو  ا     ا فث  : عث   ال ز  151   لا التفغث   الالإب عااه  عو  
 تلثم  ل عث   فات  51 -
 عث    شثع  تك  الكلج 51 -
   ا فتحلا ا حا لا   ا تلثملاعث    51 -

 مجاالت البحث:  1-3
 المجال الزماني:   1-3-1

 ف  إمتام ا ح   ف  ففتة الالفا الن ش ت فليتي إ   غثلا ش ت الثي.
 المجال المكاني:  1-3-2

ا فتحلللللا ا حا لللللا   قال للللث إمللللتام ا اتاتللللا ا اللاا لللللا ا ثثوللللا حث ح لللل  عولللل  ا عللللي  الق للللا 
    لا التفغث   ا تلثملا
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 :المجال البشري  1-3-3

      لا التفغث   ا فتحلا ا حا لا   ا تلثملاعث    والق ا ا ت ا أ    الثتفت  151شالب ا ح   
 أدوات البحث:  1-4

 :االستبيان
 قال ث حثثفحثت ا تفحلثن  ك    لتال    ث حقالولا مالب ا القو الث    ف ولو ث حت   ا 

 العممية: ألسسا  1-5
 الصدق:  1-5-1

   اإلتللفحلث لا   إشللكث لا   فتملللث  ا ح لل  ا تللفالثتةا ف افللت حلللن أتللئوا  الللن أمللب القتفللا الللا 
عول  حقل  ا تلثفذة  ا تلفالثتة  حغلا ف تي ا وات   ال مل علا ا ااة ا قوالللا قال لث حقلت  

 ا عفحللللثتا الشللللتفا   ا ثللللذ حقلللللن  ا تللللفثذةقللللا ال افضللللا حاعفحللللت ا كال كاللللللن    ا للللذلنا ضتلللل  
 عو  أفتاا ا قل ا ا تفالثتةا الي ظث    ف مل ث  ا تفثذة ا ال كاللن قال ث حقالولا ف زلب 

 الثبات: 1-5-2
 ا ثفحللثتاللن إحلث   ا فأكلللا   ا ثفحلثتفقفحلت وليا ا إحلث  الللن أهل  ا وليث  ا فلل  لفولج ح لث 

 مللا ث أ  للث  الللتة إث لللا   ا تللفالثتةعث لل  حإعللثاة ف زلللب  15عولل  عل للا  ثنحلاإلتللفقال للث حف زلللب 
الللن  ا  ف للثمذ ك فأكللا ث اللن ولليا ا إحللث     ضلا فحلللن   للث حقلا حلل    يل  فضتلحللث  يلل  اإلمثحلث .

إ لل  أن ا ااة ا فلل  اتللفقالو ثهث فلل  ا ح لل  ففالفللب حث وللي لث  ا قواللللا  ا تللفعيعلاا اتاتللا 
 أي ا وات   ا إحث .

 :الدراسة اإلحصائية   1-6
    فتمالللا هللذن ا  فللثئ  إ لل  أتقللث  فلل ا اتاتللا اإل وللثئلا فقعل للث أكإللت اقللا فلل  ا  فللثئ  ا اللاا لللا

فل  اتلفثاا  ا  تللحا ا الئ للا   ف وللب ا القعلللث  ا قاللاة عول  ا ضثعللاة ا إيإللا كاللث فلل   اعفاللثا
 ا ضث  ن ا فث  :

 
 

 ا فكتاتا  x 111ا  تحا ا الئ لا = 
 عاا أفتاا ا قل ا                 
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 (2حإمثفا إ   اثفحثت التحب )كث
 لتفثا  ا قالا الن ا عتا     أهاللا  اإل وثئلا ا ثفحثتا ( الن أكإت 2لقفحت اثفحثت )كث

  
 2ا فكتات ا الف قب(  –)ا فكتاتا  ا  ضلضا ال           

 =  2كث
 ا فكتات ا الف قب                    

 
 صعوبات البحث: 1-7

 .وق حا ولثغا أتئوا ا تفالثتة 
 .ملت ا  ق  حتح  غلث  ا تفثذة 
 .قو  ا ح      اتاتث  ا الشثح ا ا ف  ففالثش    ال مق ث 

 
 خالصة:

 ضلللا فال للل ت الملللال ن هلللذا ا يولللب  للل ب ال  مللللا ا ح للل   اإلملللتاما  ا اللاا للللا ا فللل  أ مزهلللث 
ا تلللفعيعلا  ا تثتللللا  ذ لللك فالثشللللث اللللب عحلقلللا  ا اتاتلللااللللن ثللليب  إلللثنا حث إث فلللثنا عث حث

إ لل  عللاة  إللثن اتاتللا ا تللفعيعلا أشللثا ا حث إثا ح لل  ا قواللل   الفعوحثفلل  ا قالولللا فالللن ثلليب ا
ا تثتلللللا  ا فلللل  اتللللف ب ا حث إللللثن حف مللللل  ا اللللل      واتاتللللاثعلللل ا  عواللللللا أثتهللللث فال لللللاا 

ا التلللفثا  فللل  ا ح للل   المفاللللب  عل لللا ا ح للل   الميفللل   ا الفغللللتا   كليللللا ملللحع ث  ا ا ا  
وللق حث  ا فلل  ا التللفثاالا  ا تلل  ا قواللللا  للوااة  ا  تللثئب اإل وللثئلا  أثلللتا ا فعللتت إ لل  ا 

 .إ ثم عالو ث ام ف ث أ
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 تمهيد:

قمنا في هذا الفصل بعرض و تحميل النتائج المتحصل عميها بعد توزيع االستبيان عمى 
 العينة و مناقشة الفرضيات و عرض اإلستنتجات و أهم االقتراحات.

 عرض و تحميل: 2-1
 المعرفي لإلسعافات األوليةالمحور الثاني: الجانب  2-1-1

 م2كا % ال % نعم العبارات
 6 49 69 69 99 تقمل اإلسعافات األولية من شدة خطورة اإلصابة .1
 24 39 45 79 195 تختمف اإلسعافات األولية باختالف اإلصابة .2
من مبادئ التي يتصف بها المسعف السيطرة  .3

 عمى اإلصابة و منع حدوث المضاعفات
122 81.33 28 18.66 58.99 

يعرف الجرح بأنه قطع في الجمد أو الطبقة التي  .4
 تحت الجمد و سبب أم حاد

98 65.33 52 34.66 14.19 

ينتج الجرح عن تعرض الجسم لمالمسة جسم  .5
 خارجي حاد

139 86.66 29 13.33 89.66 

الجرح السطحي هو عبارة عن تسمخات لطبقة  .6
 الجمد الداخمية

199 66.66 59 33.33 16.66 

الجرح القطعي يتميز بوجود قطع في الجمد و  .7
 حقبتين مستقيمين غير متساويتين 

89 53.33 79 46.66 9.66 

يعرف الشد العضمي بأنه نزيف خارجي لأللباق  .8
 العضمية

62 41.33 88 58.66 4.5 

يحدث الشد العضمي أثناء القيام بمجهود بدني ال  .9
 يناسب مع االستعداد البدني لدى الالعب.

55 36.66 95 63.33 19.66 

الكسور تعرف عمى أنها قطع أو تهتمك في  .19
االتصال العظمي يؤدي إلى انجراف العظم إلى 

 جزئين أو أكثر
199 66.66 59 33.33 16.66 
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الكسر المضاعف هو كسر مفتور روفيه يخرج  .11
 العظم المكسور من سطح الجمد مع وجود جرح

195 79 45 39 24 

 112.66 6.66 19 93.33 149 عمى مستوى العظم فقطالكسر البسيط هو كسر  .12
من أسباب الكسور حدوث ضربة قوية من أداة  .13

 مستخدمة أثناء الرياضة
89 53.33 79 46.66 9.66 

نعرف الكدمة نتيجة لضربة مباشرة من طرف  .14
 العب آخر

195 79 45 39 24 

يحدث الخمع المفضمي نتيجة لضربة قوية عمى  .15
 لممفصل أحد العظمتين المكواين

78 52 72 48 9.24 

يعرف االلتواء عمى أنه تمدد أحد األربطة أو  .16
 كمها

59 33.33 199 66.66 16.66 

 54 29 39 89 129 ضربة شمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم .17
 3.84ج   2كا 9.95 مستوى الداللة 1درجة الحرية 

 
 الطمبة عمى المحور الثاني الجانب المعرفي لإلسعافات األولية. ايجا باتيوضح  :(11جدول رقم )

 
( يتضح لنا نسبة إجابات الطمبة عمى أسئمة 1الجدول رقم ) لالمن خ العرض و التحميل:

        بالنسبة إلى االقتراح األول "نعم"  %93.33إلى  %69المحور فكانت تتراوح ما بين 
الفروق في إجابات ما بين و لداللة  "ال" الثاني االقتراحبالنسبة إلى  1.63إلى  6.33و 

          المحسوبة محصورة ما بين 2القيم كا الطمبة استخدمنا اختيار حسن المطابقة بحيث الحظنا
اللة و مستوى الد 1رية ح( عند درجة ال3.84الجدولية ) 2( أكبر من كا112.66إلى  45)

طمبة معهد ائية و منه نستنتج أن صداللة احمما يدل عمى أن هناك فروق ذات  9.95
و هذا ما يخالف  األولية لإلسعافات يلاهم مستوى معرفي عيالتربية البدنية و الرياضة لد

 .2913-2912بكري نور الدين سنة  دراسة
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 المستوى التطبيقي لإلسعافات األولية. 2-1-2
 إلصابة بجروح ماذا يجب فعمه أوال؟ا: عند 1س
 
 درجة الحرية ج2كا م2كا % تكرار 
 53.33 89 تهدئت المصاب 

45.66 5.99 
عند مستوى  2

 9.95الداللة 

  نقل المصاب إلى أقرب مركز
 صحي

25 16.66 

  إيقاف النزيف يوضح
 معقم عمى الجرحشاش

45 39 

 
 ( من المحور الثالث91عمى السؤال رقم ) طمبةئج إجابات الايوضح نت  :(12جدول  رقم )

 
 و التحميل: العرض

مية عمى السؤال األول تختمف ط( يتضح لنا نسبة إجابات ال92من خالل الجدول رقم )
ثم يميه  %53.33القتراحات بحيث و صمت أكبر نسبة عند االقتراح األول إلى ابإخالف 

في حين  %16.33أما االقتراح الثاني فقد بمغت نسبته إلى  %39االقتراح الثالث نسبة 
   2عند درجة الحرية  (5.99ولية )دالج 2( أكبر من كا45.66المحسوبة ) 2قيمة كا بمغت 

لصالح  إحصائيةو هذا ما يدل عمى أنه هناك فروق ذات داللة  9.95و مستوى الداللة 
طالب  159طالب من مجموع  89أجابوا بتهدئت المصاب بحيث بمغ عددهم الطمبة الذين 

 ه أثناء اإلصابة بجروح من إسعافات أولية.ن بما يفعمونعو االطمبة و و منه نستنتج أن 
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 : عند اإلصابة بشد عضمي ماذا يجب فعمه أوال:2س

 
 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
 مى الجزء وضع كمادة باردة ع

ها ثبيتالمصاب من العضمة و ت
 د 15برباط ضاغط لمدة 

197 71.33 

97.24 5.99 

عند  2
مستوى 
الداللة 
9.95 

 3.33 95 اإلسعاف استدعاء 

  25.33 38 تدليك العضمة 

 
 ( من المحور الثالث92الطمبة عمى السؤال رقم ) إجاباتيوضح  :(13الجدول رقم )

 
 

 العرض و التحميل:

53% 

17% 

30% 

 01توضح إجابات الطلبة عن السؤال  01دائرة نسبية رقم 
 من المحور الثالث

 إيقاف النزيف بوضع شاش معقم على الجرحخ نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي تهدئة المصاب
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( يتضنننح لننننا نسنننبة إجابنننات الطمبنننة عمنننى السنننؤال الثقنننافي تختمنننف 92مننن خنننالل الجننندول رقنننم )
( ثنننم يمينننه %71.33أكبنننر نسنننبة عنننند االقتنننراح المنننؤل )بحينننث و صنننمت  االقتراحننناتبننناختالف 

( فنني %3.33( أمننا االقتننراح الثنناني فقنند بمغننت نسننبته إلننى )%25.33االقتننراح الثالننث نسننبة )
الحريننة عننند درجننة ( 5.99)الجدوليننة  2( أكبننر مننن كننا97.24المحسننوبة ) 2حننين بمننغ فيننه  كننا

و هنننذا منننا يننندل عمنننى أن هنننناك داللنننة إحصنننائية لصنننالح الطمبنننة  9.95و مسنننتوى الداللنننة  92
بربنننناط عمننننى الجنننزء المصننناب مننننن العضنننمة و تثبيتهنننا  بننناردةعمنننى وضننننع كمنننادة  االنننذين أجنننابو 

     طالنننب و مننننه نسنننتنتج أن الطمبنننة 159منننن مجمنننوع  197ة بحينننث بمنننغ عنننددهم مننندضننناغط ل
 عضمي من اسعاف أولي. بما سيفعمونه أثناء وقوع شد اعونو 
 

 
 
 
 
 
 : عند اإلصابة بكسر ماذا يجب فعمه أوال؟3س

72% 

3% 

25% 

توضح إجابات الطلبة على السؤال : 02دائرة نسبية رقم 
 من المحور الثالث 02رقم 

.3e trim إستدعاء اإلسعاف وضع كمادة باردة على الجزء المصاب من العضلة
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 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
 23.33 35  استخدام نقالة لحمل المصاب 

39.39 5.99 
عند  2

مستوى الداللة 
9.95 

 42 63 عدم محاولة تحريك المصاب 

 34.66 52 يرةبثبيت الكسر باستخدام جت 

 
 ( من المحور الثالث93يوضح إجابات الطمبة عمى السؤال رقم ) :(14رقم )جدول 

 
 العرض و التحميل:

( تختمننف 93( يتضننح لنننا نسنبة إجابننات الطمبننة عمنى السننؤال رقننم )94منن خننالل الجنندول رقنم )
تنننم يمينننه  %42( إلنننى 92رقنننم ) القتنننراحبحينننث بمغنننت أكبنننر نسنننبة عنننند  االقتراحننناتبننناختالف 

( 39.39المحسنوبة ) 2األول فقند بمغنت قيمنة  كنا االقتنراحأما  %34.66االقتراح الثالث نسبة 
و هنذا أمنا يندل  9.95و مسنتوى الداللنة  2رينة ح( عنند درجنة 5.99الجدولينة )  2أكبنر منن كنا

عمننى أن هننناك داللننة إحصننائية لصننالح الطمبننة الننذين أجننابوا بعنندم تحريننك المصنناب بحيننث بمننغ 
عنوان بمنا يفعمونننه اطالننب و مننه نسنتنتج أن الطمبننة و  159طالننب منن مجمنوع  63فني  عنددهم

 .يكسر من إسعاف أولبعند اإلصابة 
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 ؟أوال : عند اإلصابة بكدمة ما ذا يجب فعمه4س
 

 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
 ادة باردة فوق موضع الكممة وضع كم

 تثبتغطي كل مساحتها و تبحيث 
 د 15ط ضاغط لمدة ابرب

112 74.66 

192.84 5.99 
عند مستوى  2

 9.95الداللة 
 16.66 25 تدليك المنطقة المصابة 

 8.66 13 وضع رباط ضاغط عمى الكدمة 

 
 ( من المحور الثالث94الطمبة عمى السؤال رقم ) إجابةيوضح  :(15جدول رقم )

 
 
 

23% 

42% 

35% 

توضح إجابات الطلبة على السؤال : 03دائرة نسبية رقم 
 من المحور الثالث 03رقم 

 تثبيت الكسر باستخدام جبيرة عدم محاولة تحريك المصاب استخدام نقالة لحمل المصاب
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 العرض و التحميل:

(، تختمننف 94بنة عمننى السنؤال رقنم )الط إجابناتيتضنح لننا نسننبة  (95)منن خنالل الجندول رقننم 
ثننم يميننه  %74.66إلننى  األولاالقتراحننات بحيننث و صننمت أكبننر نسننبة عننند االقتننراح  بنناختالف
فني حنين بمغنت  %8.66أما االقتراح الثالنث فقند بمغنت نسنبته إلنى  %16.66الثاني   االقتراح

و  2ريننننة ح( عننننند درجننننة 5.99الجنننندولين ) 2( أكبننننر مننننن كننننا192.84المحسننننوبة ) 2كننننا قيمننننة
و هذا ما يدل عمى أنه هنناك فنروق ذات داللنة إحصنائية لصنالح الطمبنة  9.95مستوى الداللة 

طالننب و  159طالننب مننن مجمننوع  112الننذين أجننابوا عمننى االقتننراح األول الننذي بمننغ عننددهم 
 إسعاف أولي.ن بما يفعمونه عند اإلصابة بكدمة من عو امنه نستنتج أن الطمبة و 

 

 
 
 
 
 
 

75% 

17% 

8% 

توضح إجابة الطلبة على السؤال رقم : 04دائرة نسبية رقم 
 من المحور الثالث 04

 وضع رباط ضاغط على الكدمة تدليك المنطقة المصابة وضع كمادة باردة فوق موضع الكدمة
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 : عند إصابة بخمع مفصمي ماذا يجب فعمه أوال؟5س

 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
  42 63 تقميل حركة المصاب 

43.19 5.99 
عند مستوى  2

 9.95الداللة 
 13.33 29 نقل المصاب إلى أقرب مستشفى 

 ة مع الطرف ميتثبيت األطراف السم
 المصاب

67 44.66 

 
 ( من المحور الثالث95يوضح إجابة الطمبة عمى السؤال رقم ) :(16رقم )جدول 

 
 العرض و التحميل:

(، تختمنف 95( يتضنح لننا نسنبة إجابنات الطمبنة عمنى السنؤال رقنم )96من خالل الجندول رقنم )
ثننم يميننه  %44.66بناختالف االقتراحننات بحينث و صننمت أكبنر نسننبة عننند االقتنراح الثالننث إلنى 

 2فني حنين بمغنت فمنن كنا %13.33ثم االقتراح الثاني نسبة إلى  %42بنسبة  األول  االقتراح
و مسننتوى الداللننة  2ريننة ح( عننند درجننة 5.99الجنندولين ) 2( أكبننر مننن كننا43.19المحسننوبة )

ت يننننة لصنننالح الطمبنننة النننذين أجنننابوا بتثو هنننذا منننا يننندل عمنننى أننننه هنننناك داللنننة إحصنننائي 9.95
طالنب  159طالنب منن مجمنوع  67بمنغ عنددهم ة منع الطنرف المصناب حينث مياالطراف السنم

 عوان بما يفعمونه أثناء اإلصابة بخمع مفصمي من إسعاف أولي.او منه نستنتج أن الطمبة و 
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 : عند اإلصابة بالتواء ماذا يجب فعمه أوال؟6س

 
 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
  وضع كمادة باردة عمى الجزء

ط ابربالمصاب من العضمة و تثبيتها 
 دقيقة 15ضاغط لمدى 

59 33.33 

16.66 3.54 
عند مستوى  1

 9.95الداللة 
  نقل المصاب إلى خارج الممعب فوق

 نقالة
199 66.66 

 
 ( من المحور الثالث96يوضح إجابة الطمبة عمى السؤال رقم ) :(17جدول رقم )

 
 

42% 

13% 

45% 

توضح إجابات الطلبة على السؤال : 05دائرة نسبية رقم
 من المحور الثالث 05رقم 

 نقل المصاب إلى أقرب مستشفى تقليل الحركة المصاب
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 العرض و التحميل:

(، تختمنف 96الطمبنة عمنى السنؤال رقنم ) ( يتضنح لننا نسنبة إجابنات97من خالل الجندول رقنم )
ثننم يميننه  %66.66إلننى  نيبناختالف االقتراحننات بحيننث و صننمت أكبننر نسننبة عننند االقتننراح الثننا

 2( أكبر منن كنا16.66المحسوبة ) 2كا قيمةحين بمغت في  %33.33األول بنسبة   االقتراح
و هنذا منا يندل عمنى أننه هنناك  9.95و مسنتوى الداللنة  1رينة ح( عند درجة 3.84الجدولين )

إلننى خننارج الممعننب فننوق نقالننة المصنناب عمننى نقننل داللننة إحصننائية لصننالح الطمبننة الننذين أجننابوا 
عنوان بمننا اطالنب و منننه نسنتنتج أن الطمبننة و  159طالنب مننن مجمنوع  199حينث بمنغ عننددهم 

 .ةأولي تاإسعاف من وع التواءوق في حالةيفعمونه 
 

 
 
 
 
 
 

33% 

67% 

توضح إجابات الطلبة على السؤال : 06دائرة نسبية رقم
 من المحور الثالث 06رقم 

 وضع كمادة باردة على الجزء المصاب من العضلة
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 : عند اإلصابة بضربة شمس ما ذا يجب فعمه أوال؟7س

 
 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
  نقل المصاب إلى مكان ظميل أقل

 درجة حرارة.
94 62.66 

9.62 3.84 
عند مستوى  1

 9.95الداللة 
  37.33 56 وضع كمادة باردة عمى الرأس 

 
 ( من المحور الثالث97يوضح إجابة الطمبة عمى السؤال رقم ) :(18جدول رقم )

 
 العرض و التحميل:

(، تختمنف 97( يتضنح لننا نسنبة إجابنات الطمبنة عمنى السنؤال رقنم )98من خالل الجندول رقنم )
ثننم يميننه  %62.66بنناختالف االقتراحننات بحيننث و صننمت أكبننر نسننبة عننند االقتننراح األول إلننى 

 2( أكبنر منن كنا9.62المحسنوبة ) 2فني حنين بمغنت فمنن كنا %37.33بنسنبة  الثاني  االقتراح
و هنذا منا يندل عمنى أننه هنناك  9.95و مسنتوى الداللنة  1رينة ح( عند درجة 3.84الجدولين )

مكنان ظمينل أقننل نقنل المصناب إلننى  عننن االقتنراح داللنة إحصنائية لصنالح الطمبننة النذين أجنابوا 
 طالننب و منننه نسننتنتج أن الطمبننة 159طالننب منن مجمننوع  94حيننث بمننغ عننددهم ب درجنة حننرارة

 أولية. تإسعافا من بين أثناء اإلصابة بضربة شمسن بما يفعمونه عو او 
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 : عند اإلصابة بفقدان الوعي ما ذا يجب فعمه أوال؟8س

 
 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
 31.33 47 التأكد من التنفس 

68.92 5.99 
عند مستوى  2

 9.95الداللة 
  61.33 92 التأكد من النبض 

 7.33 11 إستدعاء اإلسعاف 

 
 ( من المحور الثالث98يوضح إجابة الطمبة عمى السؤال رقم ) :(19جدول رقم )

 
 
 
 

63% 

37% 

توضح إجابات الطلبة على السؤال : 07دائرة نسبية رقم 
 من المحور الثالث 07رقم 

 وضع كمادة باردة على الرأس نقل المصاب إلى مكان ظليل أقل درجة حرارة
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 العرض و التحميل:

(، تختمنف 98( يتضنح لننا نسنبة إجابنات الطمبنة عمنى السنؤال رقنم )99خالل الجندول رقنم ) من
ثننم يميننه  %61.33إلننى  ثننانيبناختالف االقتراحننات بحيننث و صننمت أكبننر نسننبة عننند االقتننراح ال

فنني حننين  % 7.33نسننبته  بمغننتالثالننث فقنند  االقتننراحأمننا   %31.33الثنناني بنسننبة  االقتننراح
و   2رينة ح( عنند درجنة 5.99الجندولين ) 2( أكبر من كا68.92المحسوبة ) 2كابمغت قيمته 

داللنة إحصنائية لصنالح الطمبنة  فنروق ذات و هذا ما يدل عمى أنه هنناك 9.95مستوى الداللة 
طالنب و مننه  159طالنب منن مجمنوع  92بحينث بمنغ عنددهم  بضالتأكيد منن الننالذين أجابوا 

   .أولي في حالة فقدان الوعي إسعاف من قدمونهن بما يعو او غير  نستنتج أن الطمبة 
 

 
 
 
 
 
 

31% 

62% 

7% 

توضح إجابات الطلبة على السؤال : 08دائرة نسبية رقم 
 من المحور الثالث 08رقم 

 استدعاء اإلسعاف التأكد من النبض التأكد من التنفس 
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 روق ما ذا يجب فعمه أوال؟ح: عند اإلصابة ب9س

 
 درجة الحرية ج2كا 2كام % تكرار 
  تقل المصاب بأقصى سرعة بعيدا عن

 مكان الحريق 
44 67.33 

87.16 5.99 
عند  2

مستوى الداللة 
9.95 

 عمى التنفس و النبض و  اإلطمئنان
 الدورة الدموية 

191 87.16 

 3.33 5 هل المصاب إلى أقرب مركز صحي 

 
 ( من المحور الثالث99يوضح إجابة الطمبة عمى السؤال رقم ) :(11جدول رقم )

 
 العرض و التحميل:

تختمنف (، 99( يتضنح لننا نسنبة إجابنات الطمبنة عمنى السنؤال رقنم )19من خالل الجندول رقنم )
ثننم يميننه  %87.16إلننى  ثننانيبناختالف االقتراحننات بحيننث و صننمت أكبننر نسننبة عننند االقتننراح ال

فني حنين  %3.33نسنبته إلنى  بمغنتأما االقتنراح الثالنث فقند  %67.33بنسبة  ولاأل  االقتراح
     2ريننة ح( عننند درجننة 5.99) ةالجدولينن 2( أكبننر مننن كننا87.16المحسننوبة ) 2كننا بمغننت قيمتننه 
و هننذا مننا ينندل عمننى أنننه هننناك داللننة إحصننائية لصننالح الطمبننة الننذين  9.95لداللننة و مسننتوى ا

 191التننننفس و الننننبض  و الننندورة الدموينننة حينننث بمنننغ عنننددهم  باإلطمئننننان عمنننى عمنننىأجنننابوا 
اسننعاف  منننيفعمونه سننن بمننا عننو اطالننب و منننه نسننتنتج أن الطمبننة و  159طالننب مننن مجمننوع 

 أولي في حين اصابة بحروق.
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   االستنتاجات 2-1-3

ت األولينة لندى طمبنة من خنالل بحثننا هنذا أردننا معرفنة المسنتوى المعرفني و التطبيقني لإلسنعافا
و مننن خننالل تحميمنننا لمنتننائج المحصننل  التربيننة البدنيننة و الرياضننيةسننتر بمعهنند  االسنننة أولننى منن

 ما يمي:نتجنا عميها است
يمتمكننون المقننندرة الكافينننة  الرياضنننيةالتربيننة البدنينننة و معظننم الطمبنننة األول مننا سنننتر بمعهننند  (1

و التطبيقينننة لمواجهنننة مختمنننف اإلصنننابات عنننن طرينننق تقنننديم اإلسنننعاف األولننني  عرفينننة الم
   .من حدة اإلصابةخفيف تطبيقا لت

و خاصنة  التربينة البدنينة و الرياضنيةاهتمام الطمبة مما يقدمونه لهنم منن دروس فني معهند  (2
 في مقياس اإلسعافات األولية.

فننني إصنننال المعمومنننات و خاصنننة  التربينننة البدنينننة و الرياضنننيةكفننناءة و قننندرة دكننناترة معهننند  (3
 مقياس اإلسعافات األولية.

 
 

29% 

68% 

3% 

توضح إجابات الطلبة على السؤال : 09دائرة نسبية رقم 
 من المحور الثالث 09رقم 

 اإلطمئنان على التنفس و النبض و الدورة الدموية نقل المصاب بأقصى سرعى بعيدا عن مكان الحريق

 نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي
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 :ة النتائج و الفرضياتقشمنا 2-1-4

المسنتوى المعرفني و التطبيقني لإلسنعافات األولينة لندى  ديندلقد كان الهدف من دراسنتنا هنو: تح
    و منننه فمنننا بنناقتراح فرضننيتين البدنيننة و الرياضننيةالتربيننة طننالب السنننة أولننى مننا سننتر بمعهنند 

 و بعد الدراسة الميدانية كانت النتائج كالتالي: 
 :الفرضية األولى 

  رعننند تحميمهنننا نالحنننظ أن طمبنننة السننننة أولنننى منننا سنننتببنننالنظر إلنننى النتنننائج المتحصنننل عميهنننا و 
 و هذا منا يؤكند أن فرضنية البحنث متمثمنة فني   لإلسعاف األولية عالي معرفي بمستوىيتميزون 

التربينة البدنيننة  دى طنالب السننة أولنى منا سنتر بمعهندلن) المسنتوى المعرفني لإلسنعافات األولينة 
أن  تبنننينغينننر محققننة و هننذا منننن خننالل النتننائج المتحصنننل عميهننا التنني  (ضننعيف و الرياضننية

    بمقينناس اإلسننعافات األولينننة هتمنننامهمالمعظننم الطمبننة يتمتعننون بمسنننتوى معرفنني عننالي و ذلننك 
 .التربية البدنية و الرياضيةمعهد  ةو كفاءة دكاتر 

 :الفرضية الثانية 

بنننالنظر إلنننى النتنننائج المتحصنننل عميهنننا و بعننند تحميمهنننا نالحنننظ أن طمبنننة السننننة أولنننى منننا سنننتر 
 المسننتوى) انينةلإلسنعافات األوليننة يمكنن القنول أن فرضنيتنا الث عنالي يتمينزون بمسنتوى تطبيقني

 التربينة البدنينة و الرياضنيةالتطبيقي لإلسعافات األولية لدى طالب السنة أولى ما سنتر بمعهند 
 التربيننة البدنيننة و الرياضنننيةأن طمبننة معهنند  ةو قنند أظهننرت هنننذ  األخيننر  ةغيننر محققنن (ضننعيف

 يتميزون بمستوى تطبيقي عالي لإلسعافات األولية.
 اقتراحات 2-1-5

  ما يزيدهم الخبرةمإلسعافات األولية افي مقياس تكوين الطمبة تكوينا خاصا. 
 منهج شهادة خاصة لمطمبة لتسمح لهم بالعمل في مستشفيات أو في جمعيات.  
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 خالصة:

إلننى عننرض و تحميننل النتننائج المتحصننل عميهننا بعنند توزيننع اإلسننتبيان هننذا الفصننل فنني  تعرضنننا
إسننتنتجات و فنني أخيننر عمننى الطمبننة و مناقشننة الفرضننيات باإلضننافة إلننى مننا توصننمنا إليننه مننن 

 أهم االقتراحات.



 «القبلي االختبار» االستطالعيةالدراسة 

 الجانب المعرفي لإلسعافات األوليةالمحور الثاني: 

 ال نعم التساؤالت
 00 51 تقمل اإلسعافات األولية من شدة الخطورة اإلصابة -1
 00 51 اإلصابة باالختالف اآلليةتختمف اإلسعافات  -2
 00 51 المسعف السيطرة عمى اإلصابة و منع حدوث المضاعفات من مبادئ التي يتصف بها -3
 02 05 قطع في الجمد أو طبقة التي تحت الجمد و بسبب ألم حادا بأنهيعرف الجرح  -4
 01 50 ينتج الجرح عن تعرض الجسم لمالمسة جسم خارجي حاد -5
 05 02 الجرح السطحي هو عبارة عن تسمخات تحدث لطبقة الجمد الدخمية -6
 05 02 الجرح القطعي يتميز بوجود قطع في الجمد ذو نفس مستقمين غير متساويتين -7
 05 02 يعرف الشد العضمي بأنه نزيف خارجي لأللياف العضمية -8
البدني لدى  االستعداديحدث الشد العضمي أثناء القيام بمجهود بدني ال يتناسب مع  -9

 01 50 الالعب

العظمي يؤدي إلى تجزؤ العظم  االتصالالكسور نعرف عمى أنها قطع أو نهتك في  -11
 أو أكثر جزئيينإلى 

50 01 

هو كسر مفتوح و فيه يخرج العظم المكسور من سطح الجمد مع  عفالكسر المضا -11
 وجود جرح

55 00 

 02 05 الكسر البسيط هو كسر عمى مستوى العظم فقط -12
 01 50 الكسور حدوث ضربة قوية من أداة مستخدمة أثناء الرياضة أسبابمن  -13
 01 50 تعرف الكدمة نتيجة لضربة مباشرة من طرف العب آخر -14
 01 50 يحدث التجمع المفصمي نتيجة ضربة قوية ألحد العظمتين المكونتين بالمفصل -15
 02 05 عمى أنه تمدد أحد األربطة أو كمها االلتواءيعرف  -16
 01 50 ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم -17
 

 

 



 الجانب التطبيقي لإلسعافات األولية )اإلختبار القبيمي( المحور الثالث:

 تكرارت 6 عند اإلصابة بجروح ماذا يجب فعمه أوال؟5س
 00 تهدئت المصاب. -1
 05 نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي -2
 00 إيقاف النزيف بوضع شاش معقم عمى الجرح -3
 تكرارت 6 عند اإلصابة بشد عضمي ماذا يجب فعمه أوال؟1س
وضع كمادة باردة عمى الجزء المصاب من العضمة و تثيرها برباط ضاغط لمدة  -1

 دقيقة. 51
00 

 04 استدعاء اإلسعاف -2
 00 تدليك العضمة -3
 تكرارات 6 عند اإلصابة بكسر ماذا يجب فعمه أوال؟0س
 01 استخدام تقالة لحمل المصاب -1
 50 عدم محاولة تحريك المصاب -2
 0 تثبيت الكسر باستخدام جسرة -3
 تكرارت 6 عند اإلصابة بكدمة ماذا يجب فعمه؟0س
وضع كمادة باردة عمى موضع الكدمة بحيث تغطي كل مساحتها و تثبيت  -1

 دقيقة؟ 51برباط ضاغط وثبتها 
50 

 01 تدليك المنطقة المصابة -2
 00 وضع رباط ضاغط عمى الكدمة -3
 تكرارت 6 عند اإلصابة بخمع المخضع ماذا يجب فعمه أوال؟1س
 50 حركة المصاب تقميل -1
 00 نقل المصاب إلى آخر مستشفى -2
 05 تثبيت األطراف السميمة مع الطرف المصاب -3
 تكرارات 6 عند اإلصابة بااللتواء ماذا يجب فعمه أوال؟2س
 03وضع كمادة باردة عمى الجزء المصاب من العضمة و تثبيتها برباط ضاغط  -1



 دقيقة 51لمدة 
 04 نقالة.نقل الالعب خارج الممعب فوق  -2
 تكرارات 6 عند اإلصابة بضربة شمس ماذا يجب فعمه أوال؟3س
 04 ميل أقل درجة حرارةظنقل المصاب إلى مكان  -1
 03 وضع كمادة باردة عمى الرأس -2
 تكرارت 6 عند اإلصابة بفقدان الوعي ماذا يجب فعمه أوال؟4س
 01 التأكد من التنفس -1
 03 التأكد من النبض -2
 00 استدعاء اإلسعاف -3
 تكرارات 6 عند اإلصابة بحروق ماذا يجب فعمه أوال؟5س
 51 نقل المصاب فهي سرعة بعيدا عن مكان الحرق -1
 05 االطمئنان عمى التنفس و النبض و الدورة الدموية -2
 01 نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي -3
 



 قائمة المصادر و المراجع
 

ييييييكتددداإليعادددددسالاةيعدخر،ددددرييعع يعرلكدددد يعرس  دددد ير ض دددد ييي1991يأحمدددعيدددددس،عي،ددددخضرييمحمددددعيأ  دددد  ي .1
يخيعرتخز،ع.

ي يخيإصا اةيعرمالعإلييعع يعرلك يعرس   . أدامري ،اضييعرطإليعر  ا .2
يكتاإليإصا اةيعر ،ا ،ريخيط قيعالجهاييعع يعرلج ير ض  يخيعرتخز،ع.يي2001إق الي دم يمحمعيي .3
م داع يلد يعاددسالاةيعدخر،درييعع يخلداشير ض د يخيعرتخز،دعيييي2010زك ،داييددح يمحمدعيددضاخ ييعع ع ي .4

ي.1ط
ييييييييييمكت ددددريعرمصدددد ،رير ض ددددد عرعرمددددع إليعرطددددإليعر ،ا دددد يعرحدددددع، يييي2004زكدددد يمحمددددعيمحمددددعيحدددددد، يي .5

يخيعرتخز،ع.
خر،ددرييم كدددزي مخددددخعريعاصددا اةيعر ،ا ددريخيع دددسالاةيعديي2004ع ددعيعردد حم يع ددعيحم،ددعيعرزع دد يي .6

يعركتا رير ض  .
ي.1طي  يخيازي،إدسالاةيأخر،رييعع ييي2010عصاشيصلع يي .7
يع  يم خشييعرم  عيعرصح ير  ،ا  ييعع يعرهعىيعرجزعل . .8
ي.1 ،ا  ييأمجعير ض  يخيعرتخز،عييطعرطإليعريي2015عماعيعرع، ييعحدا يع اعيي .9

ييييعدخر،ددرييعع يضددا  ير ض دد عرمحا دد عةيلدد يعادددسالاةييي2009ضدد ييعلددات يع ددعيعر ط،ددةيي ارددريج خي .11
ي.خيعرتخز،ع

يييييييييي ييأددامرير ض د خرداذيأقدإددسالاةيعدخر،دريخيعاضيي2012لارحيد طا يأ خيع،عييعماعي  ،دليدد عع يي .11
ي.خيعرتخز،ع

خيعر ،ا دد،ريييي دععةيعرت  ،ددريعر عض،درارضددايمد يطدد ةيعدددتاذيعع،دد يز،دع ييتس ،ددةي ارمسيةمطخ،دريقدعم .12
ي.مدتغاضش

عرخقا،دددريخيعرسدددالتيخيعرتد ،دددلييعع يمضهج،ددددرييي دددد1430ش/2009عر ،ا ددد يييخر،دددعيقصدددابييعرطدددإل .13
ييي.ر ط اعريخيعرتخز،ع





 ةــــــــــة الشعبيــــــــــراطيـــــــــة الديمقــــــــــــريـــــــــزائـــــــة الجـــــــــــوريـــــــــالجمه
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 معهد التربية البدنية و الرياضية

 
 مـــــــيــكـــحــان لمتــــــــيـتبــاس

 
موجهــــة ألــــ  عســــاتبة معهــــد التربيــــة البدنيــــة و الرياضــــية نتقــــدم ألــــ  ســــيادت م المحترمــــة بهــــب  

 االستمارة للتح يم بغية نيل شهادة الماستر في الصحة و الرياضة
 -القانيـة –تحت عنوان: تحديد المسـتو  الققـافي لعسـعافات ايوليـة لـد  طـنة السـنة ايولـ  

حــث وصــأي ببســلوة المســل عجــرا علــ  طــنة الســنة ايولــ  القانيــة القالقــة جــبع مشــتر   ب
 القالقة جبع مشتر  بمعهد التربية البدنية و الرياضية بمستغانم.

نظرا لخبـرت م العلميـة و أيمانـا بالـدور الهـام الـبا سـتنبونل مـن خـنل تح ـيم م لهـب  االسـتمارة 
 ت النزمة في بل  أن وجدت.( عمام العبارات المناسبة و بسبة التعدينxبوضع عنمة )

 و في ايخير نش ر ل  م اهتمام م و عرائ م لهب  االستمارة 
 
                                                      اذة:ــــــراف األستـــــإش                                 : ــنــــــــــــــــــتيلبــــاداد الطـــــــــإع    

 د/ دوبلي منصورية                           ة        دليمصطأ  بن حميدة خ 
 ة ـــــــــــــيــنــــــــــــــــــــاوم غــــــــــــــــميس 



 للطالب المحور األول: المعلومات الشخصية

 أنثى :          ذكر                   الجنس

 .........:السن

 تخصص شهادة البكالوريا  -

 تقني رياضي 

 عموم تجريبية 

 تسيير و اقتصاد 

 أدب 

 لغات 

 التخصص في مسار التكوين. -

  الرياضيةاإلنسان تربية بدنية و و حركية عموم الحركية 

 تدريب رياضي 

 النشاط الحركي المكيف 

 معدل سنوات التكوين: -

 01 
 01-01 
 01-01 
  01أكثر من 



 جانب المعرفي )النظري( لإلسعافات األولية. المحور الثاني:

 تقمل اإلسعافات األولية من شدة خطورة اإلصابة. -

 ال نعم                    

 األولية باختالف اإلصابة.تختمف اإلسعافات  -

 النعم                     

من بين المبادئ التي يتصف بها المسعف السيطرة عمى اإلصابة و منع حدوث  -

 المضاعفات

 ال      نعم               

 يعرف الجرح بأنه قطع  في الجمد أو طبقة تحت الجمد و يسبب ألم حادا. -

 ال نعم                    

 رح عن تعويض الجسم لمالمسة جسم خارجي حاد.ينتج الج -

 ال    نعم                 

 الجرح السطحي هو عبارة عن تسمخات بسيطة تحدث لطبقة الجمد الداخمية. -

 ال   نعم                  

 الجرح القطعي يتميز بوجود قطع في الجمد ذو حفتين مستقيمتين غير متساويتين -

 ال    نعم                 

 يعرف الشد العضمي بأنه نزيف خارجي لأللياف العضمية. -

 ال    نعم                 



د العضمي أثناء القيام بمجهود بدني كبير ال يتناسب مع االستعداد البدني لدى شيحدث ال -

 الالعب.

 ال        نعم             

الكسور تعرف عمى أنها قطع أو تهتك في اتصال العظمي يؤدي إلى تجرو العظم إلى  -

 جزئيين أو أكثر.

 ال  نعم                   

الكسر المضاعف هو كسر مفتوح و فيه يخرج العظم المكسور من سطح الجمد مع وجود  -

 جرح.

 ال   نعم                  

 فقط الكسر البسيط هو كسر عمى مستوى العظم -

 ال        نعم             

 من أسباب الكسور حدوث ضربة قوية من أداة مستخدمة أثناء الرياضة. -

 ال      نعم               

 نعرف الكدمة نتيجة لضربة مباشرة من طرف العب آخر. -

 ال            نعم         

 لممفصل تيننة ضربة قوية ألحد العظمتين المكو يحدث الخمع المفصمي نتيج -

 ال         نعم           

 



 عمى أنه تمدد أحد األربطة أو كمها. االلتواءيعرف  -

 ال        نعم             

 ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم. -

     ال             نعم        

 المحور الثالث: الجانب التطبيقي لإلسعافات األولية.

 عند اإلصابة بجروح ماذا تفعل أوال؟ -1

 .تهدئة المصاب 

 تقمل المصاب إلى اقرب مركز صحي 

  إيقاف النزيف بوضع شاش معقم عمى الجرح  

 عند اإلصابة بشد عضمي ماذا تفعل أوال؟ -2

  وضع كمادة باردة عمى الجزء المصاب من العضمة و تثبيتها برباط ضاغط لمدة

 دقيقة 01

 استدعاء اإلسعاف 

 تدليك العضمة 

 كسر ماذا يجب فعمه أال؟اإلصابة بعند  -3

 استخدام نقالة لحمل المصاب 

 عدم محاولة تحريك المصاب 

  جبيرةتثبت الكسر باستخدام 



 عند إصابة بكدمة ماذا يجب فعمه أوال؟ -4

 ثبت برباط وضع كمادة باردة فوق موضع الكدمة بحيث تغطي كل مساحتها و ت

 دقيقة 01ضاغط و ثبتها 

 تدليك المنطقة المصابة 

 وضع رباط ضاغط عمى الكدمة 

 عند اإلصابة يخمع المفصمي ماذا يجب فعمه أوال؟ -5

 تقميل حركة المصاب 

 نقل المصاب إلى أقرب مستشفى 

 تثبيت األطراف السميمة مع الطرف المصاب 

 عند اإلصابة بااللتواء ماذا يجب فعمه أوال؟ -6

 دقيقة. 01تواء و لفها برباط ضاغط لمدة وضع كمادة باردة عمى منطقة االل 

 .نقل الالعب إلى الخارج الممعب فوق نقالة 

 عند اإلصابة بضربة شمس ماذا يجب فعمه أوال؟ -7

  ميل أقل درجة حرارة.ظنقل المصاب إلى مكان 

 .وضع كمادة باردة عمى الرأس 

 عند اإلصابة بفقدان الوعي ماذا يجب فعمه؟ -8

 التأكد من التنفس 
 التأكد من النبض 
 استدعاء اإلسعاف 



 عند اإلصابة بحروق ماذا يجب فعمه أوال؟ -9

  بأقصى سرعة بعيدا عن مكان الحريقنقل المصاب 

 االطمئنان عمى التنفس و النبض و الدورة الدموية 

 نقل المصاب إلى اقرب مركز صحي 

 



  األساسيةالدراسة 

 الجانب المعرفي لإلسعافات األوليةالمحور الثاني: 

 ال نعم العبارات

 60 90 تقمل اإلسعافات األولية من شدة خطورة اإلصابة -1

 45 105 تختمف اإلسعافات األولية باختالف اإلصابة -2
 28 122 من مبادئ التي يتصف بها المسعف السيطرة عمى اإلصابة و منع حدوث المضاعفات -3

 52 98 يعرف الجرح بأنه قطع في الجمد أو الطبعة التي تحت الجمد و يسبب ألم حادا -4

 20 130 ينتج الجرح عم تعرض الجسم لمالمسة جسم خارجي حاد -5
 50 100 تحدث لطبقة الجمد الداخمية.تسمخات الجرح السطحي هو عبارة عن  -6

 70 80 غير متساويتين مستقيمتين دفتينبوجود قطع في الجمد ذو  ميزالجرح القطعي يت -7

 88 62 ف الشد العضمي بأنه نزيف خارجي لأللياف العضميةر يع -8
 95 55 يحدث الشد العضمي أثناء القيام بمجهود بدني ال يناسب مع االستعداد اليدين لدى الالعب -9

الكسور تعرف عمى قطع أو تهتك في االتصال العضمي يؤدي إلى نجزؤ العظم إلى  -11
 50 100 أو أكثر جزئيين

الكسر المضاعف هو كسر مفتوح و فيه يخرج العظم المكسور من سطح الجمد مع  -11
 65 855 وجود جرح.

 10 140 الكسر البسيط هو كسر عمى مستوى العظم فقط -12

 70 80 من أسباب الكسور حدوث ضربة فوقية من أداة مستخدمة أثناء الرياضة -13

 45 105 ف العب آخرنعرف الكدمة نتيجة لضربة مباشرة من طر  -14
 72 78 ين المحو تبين لممفصلتمظيحدث الخمع المخضع نتيجة ضربة قوية ألحد الع -15

 100 50 يعرف االلتواء عمى أنه تمدد أحد األربطة أو كمها -16

 30 120 ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم -17
 

 



 الجانب التطبيقي لإلسعافات األولية  لث:المحور الثا

 تكرارت : عند اإلصابة بجروح ماذا يجب فعمه أوال؟1س
 80 تهدئت المصاب. -1
 25 نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي -2
 45 إيقاف النزيف بوضع شاش معقم عمى الجرح -3
 تكرارت : عند اإلصابة بشد عضمي ماذا يجب فعمه أوال؟2س
ضاغط وضع كمادة باردة عمى الجزء المصاب من العضمة و تثيرها برباط  -1

 دقيقة. 15لمدة 
107 

 5 استدعاء اإلسعاف -2
 38 تدليك العضمة -3
 تكرارات : عند اإلصابة بكسر ماذا يجب فعمه أوال؟3س
 35 استخدام تقالة لحمل المصاب -1
 63 عدم محاولة تحريك المصاب -2
 52 تثبيت الكسر باستخدام جسرة -3
 تكرارت : عند اإلصابة بكدمة ماذا يجب فعمه؟4س
كمادة باردة عمى موضع الكدمة بحيث تغطي كل مساحتها و تثبيت  وضع -1

 دقيقة؟ 15برباط ضاغط و لمدة 
11 

 25 تدليك المنطقة المصابة -2
 13 وضع رباط ضاغط عمى الكدمة -3
 تكرارت : عند اإلصابة بخمع المخضع ماذا يجب فعمه أوال؟5س
 63 تقميل حركة المصاب -1
 20 نقل المصاب إلى آخر مستشفى -2
 67 تثبيت األطراف السميمة مع الطرف المصاب -3
 تكرارات : عند اإلصابة بااللتواء ماذا يجب فعمه أوال؟6س
 50وضع كمادة باردة عمى الجزء المصاب من العضمة و تثبيتها برباط ضاغط  -1



 دقيقة 15لمدة 
 100 نقل الالعب خارج الممعب فوق نقالة. -2
 تكرارات فعمه أوال؟: عند اإلصابة بضربة شمس ماذا يجب 7س
 94 ميل أقل درجة حرارةظنقل المصاب إلى مكان  -1
 56 وضع كمادة باردة عمى الرأس -2
 تكرارت : عند اإلصابة بفقدان الوعي ماذا يجب فعمه أوال؟8س
 47 التأكد من التنفس -1
 92 التأكد من النبض -2
 11 اإلسعاف استدعاء -3
 تكرارات : عند اإلصابة بحروق ماذا يجب فعمه أوال؟9س
 44 نقل المصاب فهي سرعة بعيدا عن مكان الحرق -1
 101 عمى التنفس و النبض و الدورة الدموية االطمئنان -2
 5 نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي -3
 



 «البعدي االختبار» االستطالعيةالدراسة   

 الجانب المعرفي لإلسعافات األوليةالمحور الثاني: 

 ال نعم العبارات

 14 42 تقمل اإلسعافات األولية من شدة خطورة اإلصابة -1
 3 41 تختمف اإلسعافات األولية باختالف اإلصابة -2
 13 41 المسعف السيطرة عمى اإلصابة و منع حدوث المضاعفات من مبادئ التي يتصف بها -3
 15 16 يعرف الجرح بأنه قطع في الجمد أو الطبعة التي تحت الجمد و يسبب ألم حادا -4
 10 41 ينتج الجرح عم تعرض الجسم لمالمسة جسم خارجي حاد -5
 41 13 تحدث لطبقة الجمد الداخمية. تسمخاتالجرح السطحي هو عبارة عن  -6
 17 14 مين غير متساويتينيبوجود قطع في الجمد ذو حفت مستق ميزالجرح القطعي يت -7
 14 17 يعمف الشد العضمي بأنه نزيف خارجي لأللياف العضمية -8
 13 41 يحدث الشد العضمي أثناء القيام بمجهود بدني ال يناسب مع االستعداد اليدين لدى الالعب -9

الكسور تعرف عمى قطع أو تهتك في االتصال العضمي يؤدي إلى نجزؤ العظم إلى  -11
 13 41 جزئين أو أكثر

الكسر المضاعف هو كسر مفتوح و فيه يخرج العظم المكسور من سطح الجمد مع  -11
 وجود جرح.
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 41 13 الكسر البسيط هو كسر عمى مستوى العظم فقط -12
 14 42 من أداة مستخدمة أثناء الرياضةمن أسباب الكسور حدوث ضربة فوقية  -13
 00 15 نعرف الكدمة نتيجة لضربة مباشرة من طرف العب آخر -14
 14 17 ين المحو تبين لممفصلتمظيحدث الخمع المخضع نتيجة ضربة قوية ألحد الع -15
 05 10 يعرف االلتواء عمى أنه تمدد أحد األربطة أو كمها -16
 13 41 ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم -17



 البعدي( االختبارالجانب التطبيقي لإلسعافات األولية ) لث:المحور الثا

 تكرارت : عند اإلصابة بجروح ماذا يجب فعمه أوال؟4س
 17 تهدئت المصاب. -1
 13 نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي -2
 14 إيقاف النزيف بوضع شاش معقم عمى الجرح -3
 تكرارت أوال؟: عند اإلصابة بشد عضمي ماذا يجب فعمه 0س
وضع كمادة باردة عمى الجزء المصاب من العضمة و تثيرها برباط ضاغط  -1

 دقيقة. 43لمدة 
 14 

 17 استدعاء اإلسعاف -2
 11 تدليك العضمة -3
 تكرارات : عند اإلصابة بكسر ماذا يجب فعمه أوال؟1س
 13 استخدام تقالة لحمل المصاب -1
 41 عدم محاولة تحريك المصاب -2
 11 تثبيت الكسر باستخدام جسرة -3
 تكرارت : عند اإلصابة بكدمة ماذا يجب فعمه؟2س
وضع كمادة باردة عمى موضع الكدمة بحيث تغطي كل مساحتها و تثبيت  -1

 دقيقة؟ 43برباط ضاغط و لمدة 
41 

 10 تدليك المنطقة المصابة -2
 11 وضع رباط ضاغط عمى الكدمة -3
 تكرارت : عند اإلصابة بخمع المخضع ماذا يجب فعمه أوال؟3س
 10 تقميل حركة المصاب -1
 02 نقل المصاب إلى آخر مستشفى -2
 03 تثبيت األطراف السميمة مع الطرف المصاب -3
 تكرارات : عند اإلصابة بااللتواء ماذا يجب فعمه أوال؟4س
 15وضع كمادة باردة عمى الجزء المصاب من العضمة و تثبيتها برباط ضاغط  -1



 دقيقة 43لمدة 
 16 نقل الالعب خارج الممعب فوق نقالة. -2
 تكرارات : عند اإلصابة بضربة شمس ماذا يجب فعمه أوال؟5س
 10 ميل أقل درجة حرارةظنقل المصاب إلى مكان  -1
 05 وضع كمادة باردة عمى الرأس -2
 تكرارت : عند اإلصابة بفقدان الوعي ماذا يجب فعمه أوال؟6س
 13 التأكد من التنفس -1
 13 التأكد من النبض -2
 13 اإلسعاف استدعاء -3
 تكرارات : عند اإلصابة بحروق ماذا يجب فعمه أوال؟7س
 41 نقل المصاب فهي سرعة بعيدا عن مكان الحرق -1
 10 و الدورة الدموية عمى التنفس و النبض االطمئنان -2
 11 نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي -3
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