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 نتائج تقييم الحالة الصحية للطالب الجددتقرير 

 (7002 -7002)العام الدارس ى 

 مدرس مساعد بقسم العلوم ألاساسية–أعده م.م/ أحمد سعيد
 

 مقدمة

إن مستوى صحة الطالب يعد من أهم العوامل املؤثرة فى العملية التعليمية، ولذلك تهتم إدارة معاهد العبور على 

الوقوف على الحالة الصحية للطالب والعمل على تحسينها. حيث تقوم إدارة معاهد العبور بإستخدام أدوات تساعد على 

الطالب من خالل أخذ عينات دم وتحليلها فى معامل تحاليل طبية مشهود لها بالكفاءة. مما ال شك فيه أن  تحسين صحه

 إلارتقاء بصحة الطالب يؤدى إلى رفع جودة العملية التعليمية التى تتبناها إدارة معاهد العبور.

 

 الهدف من الدراسة

دد للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور للعام تهدف الدراسة الى الوقوف على الحالة الصحية للطالب الج

، وعمل قاعدة بيانات طبيه لكل طالب فى معاهد العبور حتى يتكمن املعهد من املتابعة الصحية  2018 – 2017الدراس ى 

ية الالزمة لهم للطالب الذين لديهم مشكالت صحيه معينة وإجراء التجهيزات الالزمة تجاه هؤالء الطالب من حيث توفير ألادو 

 وأيضا توفير متطلبات إلاسعافات ألاولية لهم داخل املعهد.

 

 مجتمع الدراسة

للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور،  7102 – 7102تستهدف هذه الدراسة الطالب الجدد للعام الدراس ى 

 ( إلاحصائية الوصفية ملجتمع الدراسة.0ويوضح الجدول رقم )

 ائية الوصفية ملجتمع الدراسة( إلاحص0جدول )

 النسبة املئوية العدد بيان

 %91.82 213 ذكور 

 %8.18 19 إناث

 % 011 232 إلاجمالى

 

 

 

 الطالب والخريجون  9معيار 

 R-903 التقريركود 

 740 عدد العينة

7002ديسمبر  تاريخ التقرير  
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 أسلوب إجراء الدراسة

تم إلاعتماد على أسلوب الحصر الشامل إلجراء الدراسة باإلعتماد على تقارير التحاليل الطبية للطالب الجدد باملعهد العالى 

 . 7102 – 7102بور للعام الدراس ى والتكنولوجيا بالعللهندسة 

 

 ألاساليب إلاحصائية املستخدمة

 يتم إستخدام عدة أساليب إحصائية كما يلى :

  مقاييس  إلاحصاء الوصفىDescriptive Statistics Measures  ومنها الوسط الحسابى واملنوال وإلانحراف املعيارى

 لجميع املتغيرات فى التقرير الطبى لكل طالب.

 .معامل قيمة معامل إلارتباط البسيط لبيرسون مع اختبار معنوية معامل إلارتباط 

 إختبار إلاستقالل كاى تربيع  Chi – Square Test ى املتغيرات فى التقرير إلختبار هل يوجد إستقالل بين متغير النوع وباق

 الطبى الخاص بالطالب.

 إلجراء العمليات إلاحصائية. IBM – SPSS – version 20وتم فى هذه الدراسة إستخدام البرنامج إلاحصائى الجاهز 
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 مقاييس الاحصاء الوصفى للبيانات )مقاييس وصف البيانات( (0)
 

 ملتغيرات الدراسة.( إلاحصاء الوصفى 01( إلى رقم )7توضح الجداول من رقم )

 
ا
 : ألانيمياأول

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير ألانيميا 7جدول )

 

 أنثى ذكر

 0 3 املنوال

 

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير ألانيميا 3جدول )

 

 إلاجمالى سليم معرض لإلصابة مريض

 ذكر
11 25 177 213 

4.7% 10.7% 76.3% 91.8 % 

 أنثى
9 3 7 19 

3.9% 1.3% 70.23% 8.2 % 

 ألاجمالى
71 72 021 737 

8.6 % 07 % 79.3 % 011 % 

 
  

 النوع

درجة 

 المرض

 النوع

 المقياس
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: التجلط
ا
 ثانيا

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير التجلط 1جدول )

 

 أنثى ذكر

 3 3 املنوال

 

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير التجلط 1جدول )

 

 إلاجمالى سليم معرض لإلصابة مريض

 ذكر
1 1 713 213 

2.15% 2.15% 87.5% 91.8 % 

 أنثى
3 1 02 19 

1.3% 0 % 6.9% 8.2 % 

 ألاجمالى
2 1 702 737 

3.4  % 2.2 % 94.4 % 011 % 

 

 

 
 

 النوع

درجة 

 المرض

 النوع

 المقياس
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: نسبة السكر فى الدم
ا
 ثالثا

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير نسبة السكر فى الدم 2جدول )

 

 أنثى ذكر

 3 3 املنوال

 

 إلاحصاء الوصفى ملتغير نسبة السكر فى الدم  (2) جدول 

 

 إلاجمالى سليم معرض لإلصابة مريض

 ذكر
0 0 700 213 

1% 1% 22% 91.8 % 

 أنثى
1 0 02 19 

1% 1% 22% 8.2 % 

 ألاجمالى
0 7 772 737 

1 % 0 % 22 % 011 % 

 

 
 

 

 النوع

درجة 

 المرض

 النوع

 المقياس
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: وظائف الكلى
ا
 رابعا

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير وظائف الكلى2جدول )

 

 أنثى ذكر

 3 3 املنوال

 

  إلاحصاء الوصفى ملتغير وظائف الكلى (2) جدول 

 

 إلاجمالى سليم مريض

 ذكر
7 700 213 

0% 90.8% 91.8 % 

 أنثى
1 02 19 

1% 8.2 % 8.2 % 

 ألاجمالى
7 731 737 

0 % 22 % 011 % 

 

 
 

  

  

 النوع

درجة 

 المرض

 النوع
 المقياس
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: وظائف الكبد
ا
 خامسا

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير وظائف الكبد01جدول )

 

 أنثى ذكر

 3 3 املنوال

 

 الوصفى ملتغير وظائف الكبد( إلاحصاء 00جدول )

 

 إلاجمالى سليم معرض لإلصابة مريض

 ذكر
31 7 022 213 

14.7% 1% 76.3% 91.8 % 

 أنثى
1 1 01 19 

1.7% 1% 6.5% 8.2 % 

 ألاجمالى
32 7 027 737 

16.4 % 0 % 82.6 % 011 % 

 

 

 
 

 

  

 النوع

درجة 

 المرض

 النوع
 المقياس
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: متغير الطول 
ا
 سادسا

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير الطول 07جدول )

 
الوسط 

 الحسابى
 املنوال

إلانحراف 

 املعيارى 

القيمة  القيمة العظمى

 الصغرى 

 145 194 7.92 021 176.36 ذكر

 154 180 12.45 021 171.2 أنثى

     

: متغير الوزن
ا
 سابعا

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير الوزن 03جدول )

 
الوسط 

 الحسابى
 املنوال

إلانحراف 

 املعيارى 

القيمة  القيمة العظمى

 الصغرى 

 41 190 02.2 21 23.3 ذكر

 37 132 02.2 21 23.3 أنثى

 

: متغير كتلة الجسم )البدانة(
ا
 ثامنا

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير مؤشر كتلة الجسم )البدانة( 01جدول )

تحت املستوى  

 الطبيعى 

 71أقل من 

ضمن املستوى 

 الطبيعى

71-71 

 الوزن الزائد

71-31 

 السمنة 

31-31 

 ذكر
60 118 34 20 

    

 أنثى
7 6 19 2 

    

 

 ( إلاحصاء الوصفى ملتغير مؤشر كتلة الجسم )البدانة( 01جدول )

 
الوسط 

 الحسابى
 املنوال

إلانحراف 

 املعيارى 

القيمة  القيمة العظمى

 الصغرى 

 13.46 52.63 4.9 77.73 73.12 ذكر

 02.3 11.1 5.1 02.12 71.10 أنثى

 

 النوع

 المقياس

 النوع

 المقياس

 النوع

 المقياس

 النوع

 المقياس
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حسااااب ةيماااة معامااال يرتبااااخ لبيرساااون وعختباااار معنوياااة معامااال يرتبااااخ باااين متغيااار م  ااار  (7)

 ونتائجهكتلة الجسم )البدانة( وباقى املتغيرات فى التقرير الطبى الخاص بالطالب 
 

بدراسة معامل إلارتباط بين متغير مؤشر كتلة الجسم )البدانة( وباقى املتغيرات فى التقرير الطبى، وجد أن أكثر املتغيرات 

 إرتباطا و ذو داللة إحصائية فى نفس الوقت بمؤشر كتلة الجسم هما متغيران الطول والوزن.

 

: متغير الطول 
ا
 أول

 : ال يوجد إرتباط بين متغير مؤشر كتلة الجسم وبين متغير الطول )إلارتباط غير معنوى(.   الفرض العدم 

 : يوجد إرتباط بين متغير مؤشر كتلة الجسم وبين متغير الطول )إلارتباط معنوى(.   يل  الفرض البد

 P-Valueلجدول أيضا قيمة وهو عكس ى ضعيف، كما يوضح ا 0.105( قيمه معامل إلارتباط لبيرسون وهو 02يوضح الجدول )

وهى تزيد عنها  0.025تساوى صفر، وحيث أن إلاختبار من طرفين تقارن هذه القيمة بالقيمة  Sig.=0.084وهى تحت إسم 

بكثير، وهذا يعنى قبول الفرض القائل أن إلارتباط غير معنوى ورفض الفرض القائل أن إلارتباط معنوى )يوجد إرتباط بين 

 املتغيرين(.

 

 ( معامل إرتباط بيرسون وإختبار املعنوية02) جدول 

     0.105 Pearson Correlation 

      0.084 Sig. (2 – sided) 

 

 

: متغير الوزن
ا
 ثانيا

 : ال يوجد إرتباط بين متغير مؤشر كتلة الجسم وبين متغير الوزن )إلارتباط غير معنوى(.   الفرض العدم 

 : يوجد إرتباط بين متغير مؤشر كتلة الجسم وبين متغير الوزن )إلارتباط معنوى(.   يل  الفرض البد

وهى  P-Valueوهو طردى قوى، كما يوضح الجدول أيضا قيمة  0.933( قيمه معامل إلارتباط لبيرسون وهو 02يوضح الجدول )

وهى تقل عنها بكثير،  0.025تساوى صفر، وحيث أن إلاختبار من طرفين تقارن هذه القيمة بالقيمة  Sig.=0.000تحت إسم 

 وهذا يعنى رفض الفرض القائل أن إلارتباط غير معنوى وقبول الفرض القائل أن إلارتباط معنوى )يوجد إرتباط بين املتغيرين(.

 

 ( معامل إرتباط بيرسون وإختبار املعنوية02جدول )

     0.233 Pearson chi-Square 

      0.000 Sig. (2 – sided) 
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إلختبااار  اال يوسااد عسااتقالل بااين متغياار  Chi – Square Test  عختبااار يسااتقالل تاااع تربياا  (3)

 النوع وباقى املتغيرات فى التقرير الطبى الخاص بالطالب ونتائجه
 

: متغير ألانميا
ا
 أول

 : يوجد إستقالل بين متغير النوع ومتغير ألانيميا.   الفرض العدم 

 : ال يوجد إستقالل بين متغير النوع ومتغير ألانيميا.   يل  الفرض البد

 Sig.=0.000وهى تحت إسم  P-Value، كما يوضح الجدول أيضا قيمة 40.99( قيمة اختبار كاى تربيع وهى 02يوضح جدول )

وهى تقل عنها بكثير، وهذا يعنى رفض فرض  0.025تساوى صفر، وحيث أن إلاختبار من طرفين تقارن هذه القيمة بالقيمة 

القائل بعدم وجود إستقالل بين متغير  العدم القائل بعدم وجود استقالل بين متغير النوع ومتغير ألانيميا وقبول فرض البديل

 النوع ومتغير ألانيميا.

 ختبار كاى تربيع( إ02جدول )

40.99 Person chi-Square 

1.111 Sig. (2 – sided) 

 

: متغير نسبة السكر
ا
 ثانيا

 : يوجد إستقالل بين متغير النوع ومتغير نسبة السكر فى الدم.   الفرض العدم 

 يوجد إستقالل بين متغير النوع ومتغير نسبة السكر فى الدم.: ال    يل  الفرض البد

 Sig.=0.092وهى تحت إسم  P-Valueكما يوضح الجدول أيضا قيمة  4.77( قيمة اختبار كاى تربيع وهى 02يوضح جدول )

وهى تزيد عنها بكثير، وهذا يعنى قبول فرض  0.025تساوى صفر، وحيث أن إلاختبار من طرفين تقارن هذه القيمة بالقيمة 

القائل بعدم وجود  ع ومتغير نسبة السكر فى الدم ورفض فرض البديلالعدم القائل بعدم وجود إستقالل بين متغير النو 

 إستقالل بين متغير النوع ومتغير نسبة السكر فى الدم.

 ( إختبار كاى تربيع02جدول رقم )

4.77 Person chi-Square 

0.092 Sig. (2 – sided) 

       

 

 يعتمد،،،

 

 

 الد شانم/ وليد  م.م./ أحمد سعيد د/ أحمد عبد الدايم

 ألامين العام مدرس مساعد بقسم العلوم ألاساسية طبيب العيادة

)                        ( )                        ( )                        ( 

 


