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2016/ 5/ 25العام و الوٌعقد ٌوم األربعاء 



:أهمٌة البحث 

:تكمن أهمٌة البحث فً النقاط التالٌة

.تسلٌط الضوء على أضرار المشروبات الغٌر صحٌة

والمراهقٌن خاصة باالبتعاد عن تناول , قد تفٌد نتائج هذا البحث المجتمع عامة

.المشروبات الغازٌة بكافة أنواعها

قد تفٌد نتائج هذا البحث المسئولٌن فً تبنً ثقافة نشر التوعٌة و التحذٌر من 

.تناول المشروبات الغٌر صحٌة



:  مصطلحات البحث

:تعرٌف العظام

المحور األساسً لقوام اإلنسان التً تكسوها العضالت والجلد ,وتكون هً " 

مكونة اإلطار الذي ٌحدد , الجهاز العظمً ذا ت األشكال واألحجام المختلفة

% 34شكل وصالبة الجسم وتحتوي العظام على مواد عضوٌة بروتٌنٌة بنسبة 

وهً ( من العظم% 66أمالح معدنٌة بنسبة )من العظم وغٌر عضوٌة 

( :2014alrakoba. net, علً)    ." كربونات الكالسٌوم وفوسفات الكالسٌوم

: تعرٌف المشروبات الغازٌة

 هً عبارة عن أي مشروبات صناعٌة ٌضاف الٌها غازات و مواد حافظة و " 

     نكهات تكسبها الطعم المستساغ عند تناولها و تختلف من نوع آلخر حسب   

(altibbi.com:  2012, أبو رضوان )                  . " النكهة المضافة  



:البحث ٌةمنهج

.المنهج الوصفً التحلٌلًات اتبعت الباحث البحث أهداف ولتحقٌق

قد دمجت الباحثات مع المنهج و، وتحلٌلها  م استبانةٌصمبتذلك و، 

ذلك بإجراء تجربة عملٌة فً مختبر والوصفً التحلٌلً المنهج التجرٌبً، 

.المدرسة



:وأسئلته  مشكلة البحث

:تتحدد مشكلة البحث فً السؤال الرئٌس اآلتً   

ما أثر المشروبات الغازٌة على العظام؟    

:و ٌتفرع من السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة اآلتٌة    

هل ٌوجد فرق بٌن المشروبات الغازٌة ٌعزى إلى النوع  -1  

أو السفن أب؟ الكوكا كوال        

ما اتجاه الطالب فً سن المراهقة نحو المشروبات الغازٌة؟ -2    

هل ٌوجد توعٌة كافٌة تحذر من تناول المشروبات الغازٌة؟ -3    

ما البدٌل عن المشروبات الغازٌة؟ -4   



:فرضٌات البحث

.أثر المشروبات الغازٌة على العظام كبٌر -1

.ال ٌوجد فرق بٌن مشروب الكوكاكوال و مشروب السفن أب على العظام -2

ال توجد توعٌة كافٌة لدى متناولً المشروبات الغازٌة ألثرها على  -3
.العظام



:حدود البحث

 :ٌقتصر البحث على

.ٌقتصر البحث على مراجع باللغة العربٌة :الحد اللغوي 

.إبراز أثر المشروبات الغازٌة على العظام:الموضوعً دالح

    ٌقتصر البحث على عٌنة عشوائٌة ممثلة لطالبات المرحلة  :يالحد البشر

رالمتوسطة من الصف السابع إلى الصف العاشر بمدرسة دا              

.لثانوٌة للبناتااألرقم                  

.م2016-2015طبق البحث خالل العام الدراسً  :الحد الزمانً



:  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمٌع طالبات المرحلة اإلعدادٌة المتوسطة فً 

والبالغ ، مدرسة دار األرقم الثانوٌة للبنات من الصف السابع وحتى العاشر

. طالبة( وست وسبعونمائتان )276عددهن 

:عٌنة الدراسة

طالبة أي ما ٌعادل ( تسع وسبعون)79بلغت عٌنة الدراسة حوالً 

.طالبة  276من مجتمع الدراسة البالغ % 28و6



:الدراسة خطوات

: استبانة -2

 .العٌنة أفراد لمعرفة استجاباتها بتحلٌل وقامت استبانة صممت الباحثات

مقابلة -3

قامت الباحثات بإجراء مقابلة مع األستاذ الدكتور بكر الزعبوط أستاذ الكٌمٌاء 

.الحٌوٌة بالجامعة اإلسالمٌة

تجربة  -1

.لقد قامت الباحثات بالقٌام بتجربة عملٌة فً مختبر المدرسة



1471013األٌام عدد

     التجربة نتائج

 إلى ٌمٌلأبٌض  العظام لون

  االصفرار

جدا   داكن بنًداكن بنًفاتح بنً

شدٌدة لٌونةلٌونة أكثرلٌنصالبة أقلصلبةالعظام صالبة

المشروب حالة

سوادا   أقلمتجانس أسود

 من قلٌل مع أفتح 

 فً الترسبات

القاع

 المشروب انحالل

 أكثر ترسبات مع

القاع فً

 فً جدا فاتح

 مع األعلى

القاع فً ترسبات

1471013األٌام عدد

     التجربة نتائج

 إلى مائل أبٌض  أبٌضأبٌض  العظام لون

االحمرار

 إلى مائل أبٌض

االحمرار

 إلى مائل أبٌض

االحمرار

شدٌدة لٌونةلٌونة أكثرلٌنصالبة أقلصلبةالعظام صالبة

 إلى مائل أبٌضأبٌضأبٌضالمشروب حالة

  االحمرار

 إلى مائل أبٌض

االحمرار

 إلى مائل أبٌض

االحمرار

ٌبٌن نتائج تأثر العظام بمشروب الكوكاكوال جدول

جدول ٌبٌن نتائج تأثر العظام بمشروب السفن أب



:خطوات التجربة

.وضع العظام فً وعائٌٌن -1

.صب مشروب الكوكاكوال فً الوعاء األول -2

.صب مشروب السفن أب فً الوعاء الثانً -3

.مراقبة الوعائٌٌن كل ٌوم -4

.تصوٌر التغٌرات كل ثالثة أٌام -5

:فً الجدول التالً( المشاهدات)تسجٌل التغٌرات -6



:البحث نتائج

 :واالستبانة والمقابلة التجربة من خالل

  أظهرت نتائج التجربة و المقابلة أن أثر المشروبات الغازٌة على العظام  -1

.  كبٌر      

وال ٌوجد فرق بٌن المشروبات الغازٌة تعزى إلى النوع كوكاكوال أ -2

.سفن أب     

 أظهرت نتائج  االستبانة أنه ال توجد توعٌة كافٌة لدى متناولً  -3

.المشروبات الغازٌة ألثرها على العظام       

قابل للتغٌٌر  أن اتجاه الطالب فً سن المراهقة نحو المشروبات الغازٌة -4

.لألفضل     



:البحث توصٌات
:توصً الباحثات بهذه التوصٌات، و بناًء على نتائج البحث 

.االبتعاد عن تناول المشروبات الغازٌة بكافة أنواعها -1

استبدال المشروبات الغازٌة بالمشروبات المفٌدة كالحلٌب والعصائر  -2

.الطبٌعٌة    

.حث األهل على توعٌة أبناءهم بمدى أخطار تناول المشروبات الغازٌة -3

إصدار نشرات من قبل الجهات المسئولة تحث على التوعٌة بمدى أخطار    -4

. تناول المشروبات الغازٌة    

توجٌه اإلذاعة المدرسٌة لنشر ثقافة تناول المشروبات المفٌدة كبدٌل عن  -5

.المشروبات الغازٌة   

نشر ثقافة الرجوع إلى تناول الغذاء الطبٌعً كبدٌل عن الغذاء المصنع  -6

.بكافة أنواعه    


