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اآلية القرآنية
ا ْق َرأْ ِبا ْس ِم َر ِب َِّك الَّذِي َخلَقَ
َو َرب َُّك ْاْل َ ْك َرم الَّذِي َعلَّ َم

ا ْق َرأْ

سانَ ِم ْن َعلَق
اْل ْن َ
َخلَقَ ْ ِ
سانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم
ِب ْالقَلَ ِم
اْل ْن َ
َعلَّ َم ْ ِ

[العلق]5-1:

ب

اإلهـــداء
إىل األهل الكرام.
إىل أصحاب الفضل والعطاء مديرتنا و معلماتنا الفضليات.
إىل طالب وطالبات العلم يف ربوع وطننا احلبيب والعامل اإلسالمي أمجع.
إىل كل من قدم لنا يد العون واملساعدة ...هند هاا العمل املوواعع...
نسأل اهلل أن ينال الرعا والقبول.

ت

شكر وعرفان
الحمد هلل الذي علّم بالقلمّ ،علّم اإلنسان ما لم يعلمّ،الحمد هلل الذي يّسر لنا إتمام هذا
العمل ّالمتواضع ّّ ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ومعلم البشرية الخيّر سيدنا وقائدنا
ّوقدوتنا رسولناّمحمد صلى هللا عليه وسلم ّالقائل" من ال يشكر ّالناس ال يشكر هللا" ّّ،وانطالًقا
من هذا الهدي القرآني والنبويّ نتوجه نحنّالباحثاتّبالشكر الخالص إلى ّو ازرةّالتربيةّوّالتعليمّ
التيّأتاحتّلناّالفرصةّللقيامّبهذاّالبحثّ،إيماناًّمنهاّبنشرّثقافةّالبحثّالعلميّبينّطالبّهذاّ
الوطنّالحبيب ّ،كما نتوجه بالشكر والتقدير وعظيم العرفان واالمتنان إلىّإدارةّمدرستناّمتمثلةّ
بالمديرةّالفاضلةّ :
• األستاذة الفاضلة :وفاء أبوسيدو حفظها هللا ّ ،والتي ّكان ّلها ّالفضل ّالكبير ّفي ّدعمناّ
وتشجيعنا ّإلتمام ّهذا ّالبحث ّ ّ ،فجزاها هللا خير الجزاء ،كما نتوجه بالشكر والتقدير العظيم
للمشرفةّعلىّهذاّالبحث ّ
• األستاذة الفاضلة :صفيناز الشيخ خليل.
كما نتوجه بالشكر والتقديرّالعظيمّلمنّساعدتناّفيّتحليلّنتائجّاالستبانةّ
• األستاذة الفاضلة :لينا ضاهر.
كما نتوجه بالشكر والتقديرّوعظيم العرفان واالمتنانّإلى:
• األستاذ الدكتور الفاضل :بكر الزعبوط ,أستاذ ّالكيمياء ّالحيوية ّّ ،الذي ّأتاح ّلنا ّالفرصةّ
إلجراءّمقابلةّمعهّلإلجابةّعلىّالتساؤالتّالتيّتخصّالبحث .

الجزاء.

أخير نتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدنا في إتمام هذا البحث؛ّوجزاهم هللا عنا خيرّ
و ًا
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ث
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إشراف :أ .صفيناز خليل الشيخ خليل
هدفّالبحثّإلىّالكشفّعنّأثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّالعظامّ،كماّهدفّالتعرفّإلىّ
ّوالتوعية ّحول ّأضرارّ
الفرق ّبين ّأثر ّمشروب ّالكوكاكوال ّو ّمشروب ّالسفن ّأب ّعلى ّالعظامّ ،
المشروباتّالغازيةّ .
ولتحقيق أهداف البحث اتبعتّالباحثات المنهج التجريبيّ ،ذلكّبإجراءّتجربةّعمليةّفيّ
مختبرّالمدرسةّ،ولتحقيق أهدافّالبحثّأيضاّصممتّالباحثات استبانةّوتحليلهاّّ،لذلكّفقدّ
دمجتّالباحثاتّمعّالمنهجّالتجريبيّالمنهجّالوصفيّالتحليلي.
وتكونّ مجتمع الدراسة من جميعّطالباتّالمرحلةّاإلعداديةّالمتوسطةّفيّمدرسةّدارّ
األرقمّالثانويةّللبناتّمنّالصفّالسابعّوحتىّالصفّالعاشرّ،والبالغّعددهنّّ276طالبةّ،
وتكونت ّعينة البحث األصلية من (ّ )79طالبة ّبنسبة (6وّ )%28من مجتمع الدراسةّ،
ثم ّقامتّالباحثاتّبإجراءّ
وقامت الباحثات بتحليل االستبانة لمعرفةّاستجابات أفراد العينةَ ،
مقابلةّمعّاألستاذّالدكتورّبكرّالزعبوطّأستاذّالكيمياءّالحيويةّبالجامعةّاإلسالميةّ ّ.
ّ
ّ
ّ
ج

وقد خلص البحث إلى النتائج التالية:
نتائج البحث من خالل التجربة واالستبانة والمقابلة:
 -1أظهرتّنتائجّالتجربةّوّالمقابلةّأنّأثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّالعظامّكبيرّّ ّ.
 -2الّيوجدّفرقّبينّالمشروباتّالغازيةّتعزىّإلىّالنوعّكوكاكوالّأّسفنّأب.

 -3أظهرت ّنتائجّ ّاالستبانة ّأنه ّالّتوجد ّتوعية ّكافيةّلدىّمتناوليّالمشروبات ّالغازية ّألثرهاّ
علىّالعظام.

 -4أنّاتجاهّالطالبّفيّسنّالمراهقةّنحوّالمشروباتّالغازيةّقابلّللتغييرّلألفضل.
بناء على نتائج البحث  ,توصي الباحثات بهذه التوصياتّ :
و ً
 -1االبتعادّعنّتناولّالمشروباتّالغازيةّبكافةّأنواعها.

 -2استبدالّالمشروباتّالغازيةّبالمشروباتّالمفيدةّكالحليبّوالعصائرّالطبيعية.
 -3حثّاألهلّعلىّتوعيةّأبناءهمّبمدىّأخطارّتناولّالمشروباتّالغازية.
 -4إصدار ّنشرات ّمن ّقبل ّالجهات ّالمسئولة ّتحث ّعلى ّالتوعية ّبمدى ّأخطار ّتناولّ
المشروباتّالغازيةّ.
 -5توجيه ّاإلذاعة ّالمدرسية ّلنشر ّثقافة ّتناول ّالمشروبات ّالمفيدة ّكبديل ّعن ّالمشروباتّ
الغازية.
-6نشرّثقافةّالرجوعّإلىّتناولّالغذاءّالطبيعيّكبديلّعنّالغذاءّالمصنعّبكافةّأنواعه.
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رقم الجدول
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رقم الصفحة
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جدول يبين مجتمع الدراسة ّ

ّ 15
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ّ(ّ )3

ّ

ّجدول يبين نتائج تأثر العظام بمشروب الكوكاكوال
ّجدول يبين نتائج تأثر العظام بمشروب السفن أب
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ّ 17

ّ 17

المصدر ّ

ّجدول يبين النسبة المئوية لكل فقرة من
ّ(ّ )4

فقرات مجال " اتجاه الطالب في سن المراهقة نحو
المشروبات الغازية".

ّ 20

ّ

ّجدول يبين النسبة المئوية لكل فقرة من
فقرات مجال " اتجاه ثقافة وتوعية المجتمع حول

ّ(ّ )5

المشروبات الغازية".

ّ

ذ

ّ 22

مقدمة
ّإنّالمشروباتّالغازيةّقديمةّفيّالعالمّ،وعرفتّمنذّزمنّقديمّوبالذاتّمشروبّالبيبسيّالذىّ
يعدّمنّالمشروباتّالعريقةّفيّالعالمّّ،وظهرّفيّمطلعّالخمسيناتّعندماّظهرتّإعالناتهّفيّ
الجرائد ّتدعو ّلشربه ّحيث ّكان ّيتوافر ّبكميات ّقليلة ّبالنسبة ّللموجودةّاآلنّفيّاألسواق(ّ .عليّ،

ّ )alrakoba. net: 2014
تعتبر صناعة المشروبات الغازية والعصائر من الصناعات ّالشائعة والمنتشرة بشكل
كبير في كافة أنحاء العالمّ ،وقدّازداد الطلب العالمي لهذه النوعية من المشروبات خالل العقودّ
األخيرةّّ،خاصةّمعّظهورّوسائلّاإلعالمّالحديثةّّ،فأصبحتّإعالناتهّفيّكلّمكانّوذلكّلنهجّ

الشركة ّاألم ّفي ّأمريكا ّالتي ّاعتمدت ّعلى ّاإلعالنات ّبصورة ّمباشرة ّفي ّعملية ّالتسويق ّّّّّّّّ.
(الموسويّوآخرونّ )257ّ:2009ّ،
فالمشروبات ّالغازية ّالتي ّتحتوي ّعلى ّالسكر ّو ّالّ .carbonic acidمثل ّمشروبّ

الصوداّومشروبّالسفنّآبّومشروبّالكوكاكوالّوالبيبسيّكوالّ ّومكةّكوالّوسينالكوّكوالّأظهرتّ
الدراساتّالطبيةّالحديثةّالتيّأجريتّفيّالنرويجّبأنّتناولّالمراهقينّلكمياتّعاليةّمنهاّالمحالةّ
بالسكر ّتسبب ّلهم ّ ّمشاكل ّصحية ّوعقليةّ ،حيث ّالحظ ّباحثون ّنرويجيون ّأن ّالمراهقين ّالذينّ
يتناولون ّكميات ّكبيرة ّمن ّالمشروبات ّالغازية ّالغنية ّبالسكر ّلديهم ّمشاكل ّعقلية ّوصحية ّمثلّ
فرطّالنشاطّوالتوترّوالحزن ّبعكسّأولئكّالذينّيسيطرّعليهمّبعدمّتناولّالمشروباتّالغازيةّاوّ
الممتنعونّعنهاّكلياّ .
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(علي،

ّalrakoba. 2014

ّ )net:
فهلّلهذاّالنوعّمنّالمشروباتّضررّعلىّالجسمّوبخاصةّعلىّالعظامّالتيّتعتبرّمنّ
اهمّأعضاءّالجسمّ .
تعدّالعظامّمنّأهمّالمكوناتّاألساسيةّلجسمّاإلنسانّالنهاّتعتبرّالهيكلّاألساسيّالذيّ
يحملّالجسمّكلهّّ،كماّأنّمعظمّمكوناتّالدمّيتمّتصنيعهاّبالنخاعّالعظميّّ،وقدّخلقّهللاّ
سبحانهّوتعالىّالعظامّفيّالمرحلةّالرابعةّمنّمراحلّخلقّاإلنسانّّ(ّّّّّّّ.شهيبّّ7ّ:ّ2006ّ،

)ّ
ر

ّم ِ
ّمنّس َالَل ٍة ِ
اّاإلنسان ِ
طَف ًة ِ
ّم ِك ٍ
نّط ٍ
ين ّ{ّ}13ثُ َّمّ
ّن ْ
ّفيَّق َرٍار َّ
ّج َعْل َناهُ ُ
" ّ َوَلَق ْد َ
ّخَلْق َن ِْ َ َ
ين ّ{ّ}12ثُ َّم َ
ُ

طَف َة ّعَلَق ًة َّفخَلْقنا ّاْلعَلَق َة ّمضغ ًة َّفخَلْقنا ّاْلمضغ َة ِ
َخَلْق َنا ُّ
َنشأ َْناهُّ
اما َّف َك َس ْوَنا ّاْل ِع َ
ّع َ
ام َّل ْح ًما ّثُ َّم ّأ َ
َ َ َ ُْ َ َ َ ُْ َ
ّالن ْ َ
ظً
ظَ
ِِ
ينّ"ّ{ّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{14سورةّالمؤمنونّّ )ّ14-12
اّآخ َرَّفتََب َار َك َّ
َخْلًق َ
َح َس ُنّاْل َخالق َ
َّّللاُّأ ْ
ّ
فتناول ّهذه ّالمشروبات ّيسبب ّأضرار ّصحية ّخطيرة ّمن ّأهمها ّهشاشة ّالعظام ّفإنّ
حامض ّالفسفوريك ّالذي ّيوظف ّإلضفاء ّطعم ّأقوى ّفي ّبعض ّالمشروبات ّالغازية ّيمكنه ّأنّ
يتداخل ّمع ّعملية ّامتصاص ّالكالسيوم ّاألمر ّالذي ّيقود ّإلى ّفقدان ّالكالسيوم ّفي ّالعظامّّّّّّّّ.
(ّانعيمّّ ّّ)13ّ:2005،
إن ّوجودّحامضيّالفوسفوريكّوالستريكّاللذانّيتحدانّمعّالكالسيومّالموجودّفيّالغذاءّ
الذي ّيتناوله ّاإلنسانّمصاحباّللمشروباتّالغازيةّ ّ ،يمكنّان ّيسبب ّنقصاّفي ّكمية ّالكالسيومّ
التيّتصلّإلىّالدمّوبالتاليّإلىّالعظامّ،ومعروفّأهميةّالكالسيومّفيّبناءّالعظمّوخاصةّفيّ
سنّالطفولة ّ والمراهقةّالتيّتعتبرّوقتّبناءّالعظامّونموهاّ،أوّفيماّبعدّسنّاالربعينّعندماّتبدأّ
مشكالتّداءّالمساميةّوهشاشةّالعظام(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.عليّ،

ّ )alrakoba. net: 2014

مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي:
 -ماّأثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّالعظام؟

و يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
-1

هلّيوجدّفرقّبينّالمشروباتّالغازيةّيعزىّإلىّالنوعّّالكوكاّكوالّأوّالسفنّأب؟

-2

ماّاتجاهّالطالبّفيّسنّالمراهقةّنحوّالمشروباتّالغازية؟

-3

هلّيوجدّتوعيةّكافيةّتحذرّمنّتناولّالمشروباتّالغازية؟

-4

ماّالبديلّعنّالمشروباتّالغازية؟

ز

فرضيات البحث:
-1

أثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّالعظامّكبير.

-2

الّيوجدّفرقّبينّمشروبّالكوكاكوالّوّمشروبّالسفنّأبّعلىّالعظام.

-3

الّتوجدّتوعيةّكافيةّلدىّمتناوليّالمشروباتّالغازيةّألثرهاّعلىّالعظام.

أهداف البحث :
-1

الكشفّعنّأثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّالعظام.

-2

التعرفّإلىّالفرقّبينّأثرّمشروبّالكوكاكوالّوّمشروبّالسفنّأبّعلىّالعظامّ.

-3

التوعيةّحولّأضرارّالمشروباتّالغازية.

-4

بيانّاتجاهّالطالبّفيّسنّالمراهقةّنحوّالمشروباتّالغازية.

أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:
 -1تسليطّالضوءّعلىّأضرارّالمشروباتّالغيرّصحية.
 -2قدّتفيدّنتائجّهذاّالبحثّالمجتمعّعامةّ،والمراهقينّخاصةّباالبتعادّعنّتناولّالمشروباتّ
الغازيةّبكافةّأنواعها.
 -3قد ّتفيد ّنتائج ّهذا ّالبحث ّالمسئولين ّفي ّتبني ّثقافة ّنشر ّالتوعية ّو ّالتحذير ّمن ّتناولّ
المشروباتّالغيرّصحية.

حدود البحثّ :

يقتصر البحث على:
 -1الحد اللغويّ:يقتصرّالبحثّعلىّمراجعّباللغةّالعربيةّ .

 -2الحد الموضوعي:إبرازّأثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّالعظام.

 -3الحد البشري :يقتصر البحث على عينة ّعشوائية ّممثلة ّلطالبات ّالمرحلة ّالمتوسطة ّمنّ
الصفّالسابعّإلىّالصفّالعاشرّبمدرسةّدارّاألرقمّلثانويةّللبنات.
س

 -4الحد الزمانيّ:طبقّالبحث خاللّالعامّالدراسيّ2016-2015م.

مصطلحات البحث:
تعريف المشروبات الغازية:
"هي ّعبارة ّعن ّأي ّمشروبات ّصناعية ّيضاف ّاليها ّغازات ّو ّمواد ّحافظة ّو ّنكهاتّ
تكسبهاّالطعمّالمستساغّعندّتناولهاّوّتختلفّمنّنوعّآلخرّحسبّالنكهةّالمضافةّ ّ"ّ.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(أبوّرضوانّّ )altibbi.comّ:ّ2012ّ،
"المشروباتّالغازيةّهيّمشروباتّصناعيةّمضافّاليهاّموادّحافظةّوّغازاتّوّنكهاتّتعطيهاّ
الطعم ّالمميز ّالذي ّيختلف ّمن ّنوع ّآلخر ّحسب ّالنكهة ّالمضافة(ّ ّ ّ ّ ّ "ّ .البرونزيةّ:2010ّ ،

ّ )ّhawaalive.com
منّالتعريفاتّالسابقةّللمشروباتّالغازيةّ،ترىّالباحثاتّأنّهذهّالمشروباتّتحتويّعلىّ
موادّحافظةّكماّأنهاّتتكون ّمنّموادّغيرّطبيعيةّ(صناعية)ّ،وفيّالغالبّمثلّهذاّالنوعّمنّ
المواد ّيضر ّبجسم ّاإلنسانّ ،باإلضافة ّإلى ّقلة ّالفائدة ّالمرجوة ّمنها ّألنها ّتحتوي ّعلى ّنكهاتّ
صناعيةّّ،وليستّطبيعيةّ ّ.
تعريف العظامّ :
"ّتعتبرّالعظامّالمحورّاألساسيّلقوامّاإلنسانّالتيّتكسوهاّالعضالتّوالجلدّ،ويتكونّ
الجهازّالعظمي ّذاّتّاألشكالّواألحجامّالمختلفةّمكونةّاإلطارّالذيّيحددّشكلّوصالبةّالجسمّ
وتحتويّالعظامّعلىّموادّعضويةّبروتينيةّبنسبةّّ %34منّالعظمّوغيرّعضويةّ(أمالحّمعدنيةّ
بنسبة ّّ %66من ّالعظم) ّوهي ّكربونات ّالكالسيوم ّوفوسفات ّالكالسيوم(ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ".عليّ،

ّ )alrakoba. net: 2014
وّتعرفّالعظامّ"بالنسيجّالعظميّّ،وهيّتشكلّماّيعرفّبالجهازّالهيكليّحيثّيحتويّ
جسمّاألنسانّعلىّأكثرّمنّّ 200عظمةّفيّاألنسانّالبالغّوّإنّغالفّالعظمّيسمىّ"العظمّ
القشري"ّوهو ّجدارّثابتّسميكّكالعلجّّ،وّيتكون ّالهيكلّالعظميّلالنسانّمنّجزئينّ:الهيكلّ

ش

المحوريّوّالهيكلّالعظميّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ".

(مرادّ:ّ2002،

ّ ّّّّّ)226

وّمنّالتعريفاتّالسابقةّللعظامّترىّالباحثاتّأنّهللاّخلقّالعظامّبتركيبةّمعينةّكجدارّ

صلب ّوهذا ّالجدار ّيحتاج ّإلى ّالرعاية ّللحفاظ ّعليهّ ،لذلك ّيجب ّدائماً ّتناول ّاألغذية ّالغنيةّ
بالكالسيومّالتيّتعملّعلىّحمايةّهذاّالنسيجّالعظميّ.

ص

اإلطار النظري
المكونات الكيميائية للمشروبات الغازية ّ :
تتكون ّالمشروباتّالغازيةّمنّمياهّنقيةّّ،مضافّاليهاّغازّثانيّاكسيدّالكربون ّالذيّ
يقوم ّبإعطاء ّالفقاقيع ّبالمشروبات ّالغازية ّخاصية ّالفوران ّّ ،وأيضاً ّيضاف ّاليها ّنكهات ّوموادّ
سكريةّوحمضيةّظناً ّمنّالكثيرّأنّهذهّالموادّتسهلّعمليةّالهضمّولكنّهذاّاالعتقاد ّخاطئّ
تماماًّ .
ّ )ّ15ّ:

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(موسى ّّ2005ّ ،

تحتويّالعلبةّالواحدةّعلىّماّيعادلّعشرّمالعقّمنّسكرّتكفيّلتدميرّفيتامينّ(ب)ّ
والذيّيؤديّنقصهّالىّسوءّالعظمّوضعفّالبنيةّواالضطراباتّالعصبيةّ ّ،ولهّتأثيرّكبيرّعلىّ
امتصاص ّعنصر ّالكالسيوم ّمن ّاألمعاء ّمما ّيكون ّله ّالسبب ّفي ّنقص ّكمية ّالكالسيوم ّالتيّ
تصلّالىّالدمّوّالعظامّ،فهوّمنّاألسبابّالرئيسيةّلحدوثّهشاشةّالعظامّ(ّّّ .أبوّرضوانّّ،

ّ )altibbi.comّ:ّ2012
تعتمد صناعة المشروبات ّالغازية ّ على العديد من ّالمواد األولية المستخدمة ّ ،ومنهاّ

السكر والنكهات والمواد الحافظةّباإلضافةّإلىّالصبغات التي تعد من أهم العوامل التي تحدد
نوعيةّالمشروباتّولونها ومواصفاتها(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.الموسويّوآخرونّ )257ّ:2009ّ،

كماّتعدّالمشروباتّالغازيةّوخاصةّالبيبسيّوكوكاّكوالّذاتّمعدلّحمضيّقويّ،مقدارهّ

تقريباً ّ(ّ)ّ 3.4وّهذاّيعنيّأنهّحمضيّجداّمماّيعرضّالعظامّللتآكلّّ،كماّتسببّأحياناّذوبانّ
فيّالعظامّوخروجّبقاياهاّعنّطريقّالبولّدونّتعويضّماذابّمنها(ّّّّّّّ.أبوّرضوانّّ:ّ2012ّ،

ّ )altibbi.com
ّ ّّواألسئلةّالتيّتطرحّنفسهاّهناّ":ماهيّالكميةّالمسموحّبتعاطيهاّمنّالمشروباتّالغازيةّ
حتىّالّتمثلّخط اًر ّعلىّصحةّالطفل؟ّ"ّوّمنّثمّّ"ّهلّمنّالممكنّوضعّحجمّهذهّ
ض

الكميةّعلىّكلّعلبةّأوّزجاجةّبحيثّيملكّالطفلّحريةّاالختيار؟ّ"ّّ ّّّّّ ّّّّ ّّ(انعيمّ

ّ ّ)11ّ:2005،
ّمما ّسبق ّتبين ّللباحثات ّأن ّالمشروبات ّالغازية ّتتكون ّفي ّمعظمها ّمن ّمواد ّكيميائيةّ

ّّ

ضارةّكماّأنهاّتفتقرّإلىّالعناصرّالغذائيةّالضروريةّلجسمّاإلنسانّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.

انتشار المشروبات الغازية:
ّأدى ّانتشار ّالمشروبات ّالغازية ّوالدعاية ّالضخمة ّالتي ّتقوم ّها ّالشركات ّالمصنعةّ

ّ

للمشروباتّالغازيةّإلى ّعدم ّقدرةّأولياء ّاألمور ّلصرف ّأنظارّأبنائهمّعن ّتناولهاّبكثرةّ ،حيثّ
أصبحّهذاّالنوعّمنّالمشروباتّجزءّمنّالوجباتّالرئيسيةّ،يتناولهاّالجميعّمعّوجباتّالطعامّ.
(انعيمّّ ّ)11ّ:ّ2005ّ،
وترى ّالباحثات ّأنه ّيجب ّأن ّيبذل ّجهد ّوطني ّللحد ّمن ّانتشار ّهذه ّالمشروباتّ
وخصوصاًّبينّاألطفالّوالمراهقينّمنّأبناءّالوطنّ،وهذاّيضعّمسئوليةّخاصةّعلىّو ازرةّالتربيةّ
والتعليمّبمنعّالمقاصفّفيّالمدارسّمنّبيعّهذهّالمشروباتّ ّّ.
مضار تناول المشروبات الغازيةّ ّ:
القاعدة العامة مذكورة ّفي ّقوله ّتعالىّ) ّكلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه)ّّ"سورة طه ,
 " 81وقولهّتعالى )ّوكلوا واشربواّوالّتسرفواّ)ّّ"سورة األعراف " 31 ,

 -1استنتج ّاألطباء ّالباحثونّ ّأن ّقلة ّتناول ّالحليب ّواستبداله ّبالمشروبات ّالغازية ّله ّتأثيرّ
سلبي

على ّجميع ّفئات ّالمجتمع ّخاصة ّالفتيات ّألنهن ّيتعرضن ّلمرض ّهشاشة ّالعظام ّعندما ّيتقدمّ

بهن ّ

ّالسن(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.انعيمّّ ّّ)11ّ:ّ2005ّ،

 -2يتسببّفيّتراكمّالدهون ّفيّجسمّاإلنسانّوذلكّبحسبّكثيرّمنّالدراساتّومنهاّدراسةّ
أجراهاّفريقّمنّالباحثينّالدنماركيينّذلكّّ،وقدّأجرىّفريقّالبحثّدراسةّعلىّعددّمنّ
ط

المتطوعينّ ،تناول ّبعضهم ّالمشروبات ّالغازية ّّ ،وفريق ّآخر ّتناول ّالحليب ّالذي ّيحتويّ
على

ّالسعرات

ّالح اررية

ّأو

ّنفسها،

ّالماء،

ّأو

ّمشروبات

ّالحميةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.

(البرونزية)hawaalive.comّ:2010ّ،

 -3المشروباتّالغازيةّتحتويّ ّعلىّمادةّالبيكاربوناتّّالتيّتعملّعلىّترسيبّموادّالكالسيومّ
العضويةّوالتفاعلّمعهاّ،مماّيعملّعلىّعدمّاستفادةّالجسمّمنّعنصرّالكالسيومّخاصةّ
اذاّتمّتناولّالمشروباتّالغازيةّبعدّتناولّالطعامّأوّمعهّظناًّمنّالكثيرّأنهاّتسهلّالهضمّ
إالّأنهاّتعملّعلىّعسرّالهضمّوحدوثّمشاكلّباالمتصاصّوأيضاًّيسببّهشاشةّالعظامّ
ويعمل ّعلى ّحدوث ّالكسور ّالموضعية ّلعظام ّكبار ّالسن ّويعمل ّعلى ّإضعاف ّالتكوينّ
البنائيّلعظامّصغارّالسنّ.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(موسى ّ ّّ2005،
)17:
 -4يؤديّاستهالكّالمشروباتّالغازيةّإلىّازديادّوزنّالجسم(ّّ.صقرّوّآخرونّ)ّ52ّ:ّ1997ّ،

 -5تحتويّالمشروباتّالغازيةّعلىّسعراتّح ارريةّخاويةّايّخاليةّمنّالقيمةّالغذائيةّّ،كماّ
أنّللمشروباتّالغازيةّاثارّوتفاعالتّسيئةّمعّاالغذيةّاالخرىّ،لذلكّيحرمّشاربيهاّمنّ
الفائدةّالمرجوةّعندّتناولهاّّمعّاألطعمةّالمفيدةّوبذلكّالّيوجدّفائدةّلهذهّاألطعمةّعندّ
تناولّالمشروباتّالغازيةّمعها(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .البرونزية)hawaalive.comّ:2010ّ،

 -6تحتويّ ّالمشروبات ّالغازية ّعلى ّأحماض ّفسفورية ّتؤدي ّالى ّهشاشة ّوضعف ّالعظامّ
خصوصاً ّفيّسنّالمراهقةّّ،كما ّتحتويّعلىّأحماضّالفسفوريكّوالكاربونيكّالتيّتسببّ
تآكلّطبقةّالميناّلألسنان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.موسىّّّ )17:ّ2005،

 -7ربط ّالعلماء ّبين ّتناول ّالمشروبات ّالغازية ّالتي ّتحتوي ّعلى ّحمض ّالفسفوريك ّّ ،فزيادةّ
تناولّالمشروباتّالغازيةّتعنيّزيادةّتناولّهذاّالحمضّّ،واذاّصاحب ّذللكّالحمض ّقلةّ
تناولّالحليبّيؤديّالىّنقصّالكالسيومّفيّعظامّالجسمّماّيؤديّالىّهشاشةّالعظامّّ.
(موسىّّّ )17:ّ2005،

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يعتقد ّالبعض ّبأن ّالمشروبات ّالغازية ّالتي ّتخلو ّمن ّالسكر ّتحتوي ّعلىّ
سعراتّح ارريةّأقلّمنّالعاديةّ،وّهذاّيدفعهمّالستهالكّالكثيرّمنّالكمياتّ،وّلكنّ

ظ

في ّالحقيقة ّالعكس ّتماماًّ .فلقد ّأظهرت ّدراسة ّأجريت ّعام ّّ 2001أن ّالمحلياتّ
الصناعية ّالموج ّودة ّفي ّهذه ّالمشروبات ّ"الاليت" ّتزيد ّمن ّرغبة ّاألشخاص ّلتناولّ
كمياتّأكبر ّمنّالحلوياتّوّالسكرّّ ،وّمن ّيشربّمنّهذاّالنوعّيستهلكّكمياتّ
كبيرةّوّأكثرّمنّالسكرّّ،ماّيؤديّاليّالمعاناةّمنّزيادةّالوزنّأكثرّمنّاألشخاصّ
الذينّيتناولونّالعصائرّالعاديةّ ّ.
) فيللهّّwww.aljazeera.netّ:2015ّ،
)

مما ّسبق ّترى ّالباحثات ّأن ّأضرار ّالمشروبات ّالغاذية ّكبيرة ّوبالذات ّأنها ّتحل ّمحلّ

المشروباتّالطبيعيةّوالماءّالصحيّخصوصاًّعندّاألطفالّوالم ّارهقينّ .

منافع المشروبات الغازية:

إنّالمنفعةّالوحيدةّللمشروباتّالغازيةّعلىّالصعيدّالغذائيّتكمنّفيّأنهاّتساعدّالجسمّ

علىّاستهالكّالمياهّوّالسكرياتّالتيّتحتويهاّهذهّالمشروباتّوتؤديّإلىّتوفيرّالطاقةّللجسمّ

ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(صقرّوّآخرونّّ )ّ52ّ:ّ1997ّ،

عالقة المشروبات الغازية بكسور العظام:

قامّمجموعةّمنّاألطباءّببحثّموضوعّالعالقةّبينّتعاطيّالمشروباتّالغازيةّبشكلّكبيرّالتيّ

يقومّاألوالدّوالبناتّفيّالمدارسّبتناولهاّمعّنسبةّكسورّالعظامّالتيّتحدثّّ،ووجدّاألطباءّأنّ
هناكّعالقةّقويةّبينّزيادةّتناولّالمشروباتّالغازيةّمعّزيادةّنسبةّحدوثّالكسورّّ،خاصةّ

عند ّالفتيات ّّ ،ومن ّناحية ّأخرى ّلم ّيثبت ّعالقة ّهذه ّالكسور ّبأي ّمن ّالمشروبات ّاألخرىّّّّّّّّ.
(انعيمّّ)13ّ:2005،
يتضحّللباحثاتّأنّمنّأهمّاألضرارّالمترتبةّعلىّشربّالمشروباتّالغازيةّهوّالذيّ
يتعلقّبالضررّالذيّيصيبّالعظامّ .

ع

بدائل المشروبات الغازية:
ّلقدّأوضحتّالدراساتّأنّالمراهقينّوالشبابّيبدؤون ّبتناولّكمياتّغيرّقليلةّمنّالمشروباتّ
الغازيةّوهذهّتلقائياً ّتحلّمحلّالعصيرّمعّالطعامّوشربّالحليبّبينّالوجباتّالرئيسةّأوّمعّ
وجبةّالعشاءّ،لذلكّإنّأهمّماّيقلقّوّيشغلّبالّعلماءّالتغذيةّهوّإحاللّالمشروباتّالغازيةّ
محلّعصيرّالفواكهّالطبيعيّوالحليبّّ.فامتالءّالمعدةّبالمشروبّالغازيّيعنيّعدمّوجودّمكانّ
لمشروبات ّأخرى ّّ ،وبالتالي ّال ّيتم ّإمداد ّالجسم ّبالمشروبات ّالمفيدة ّله ّ( .مصيقرّ:2006 ،
ّ)

.sha.org.sa/arabic

ّّ ينصح ّباستبدال ّالمشروبات ّالغازية ّبالعناصر ّالطبيعية ّواألفضل ّتلك ّالتي ّيتم ّتحضيرهاّ
بالمنزلّوباإلمكان ّتناولّالعصائرّالمحفوظةّبعبواتّبشكلّجيدّفالعصائرّلهاّفوائدّعديدةّمنهاّ
احتوائهاّفيتامينيّ(سي)ّو(أ)ّوالعناصرّالمعدنيةّمنّحديدّوبوتاسيومّّ،وتعملّالعصائرّبأنواعهاّ
الطبيعيةّالمختلفةّعلىّإعطاءّالجسمّالمزيدّمنّالنشاطّوالحيويةّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ.موسىّ
ّ )19:ّ2005ّ،

من بدائل المشروبات الغازية :
1مّعصيرّالفواكهّّ .
2مّالشايّالمثلجّّ .
3مّّالحليبّوّاللبنّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.كومب ّوستنّ)52:ّ2013،
ّ

مماّسبقّترىّالباحثاتّأنهّيسهلّاستبدالّالمشروباتّالغازيةّبمشروباتّطبيعيةّغيرّ
ضارةّ.

الكالسيوم العنصر األساسي لبناء عظام قويةّ :
غ

ّّيعرفّالكالسيوم"ّ:هوّأحدّالمعادنّالضروريةّلصحةّاالنسانّويخزن ّالجسمّأكثرّمنّّ%99
فيّالعظامّواألسنانّوالباقيّفيّالعضالتّوالدمّوالسائلّبينّالخالياّوهوّأيضاًّمتواجدّفيّالكثيرّ
منّاألطعمةّ ّّّ".
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(بركلينّ)44ّ:2009ّ،

ّّّ

ّحتىّتصبحّعظامناّوّاسناننا ّقوية ّيجبّعليناّشربّاللبنّبكميات ّكبيرةّّ،وّبالطبعّ

المسئول ّعن ّبناء ّعظام ّو ّاسنان ّقوية ّهو ّمعدن ّالكالسيوم ّالموجود ّفي ّاللبن ّّ ،و ّاحتياجّ
األجسامّإلىّالكالسيومّالّيتوقفّعندّمرحلةّالطفولةّّ.فعندّاألطفالّوّالبالغينّّالنسيجّالعظميّ
فيّنموّمستمرّهذاّماّاظهرتهّالدراساتّ.بماّيعنيّأنّالمعادنّّ،مثلّالكالسيومّّ،تترسبّوّ
يفقدهاّالجسمّباستمرار(ّّّّ.بركلينّّ )44ّ:2009ّ،
ّ
ّ

هشاشة العظامّ :
تعريف هشاشة العظام ّ :
ّ "ّهوّاالضطرابّالعظميّالذيّيتسببّبضعفّالعظامّوزيادةّفرصةّتعرضهاّللكسورّبمجردّ
االنحناءّأوّالقيامّبأيّحركاتّغيرّمجهدةّللعظمّوتشييعّالكسورّالمرتبطةّبهشاشةّالعظامّفيّ
الوركّّ،المرفقّوالعمودّالفقريّعندّالسيداتّاللواتيّبلغنّّ50سنة(ّّّّّّّّّ".أبوّرضوانّّ2012ّ،

ّ )altibbi.comّ:
وّتعرفّأيضاًّبأنهاّ"ّأحدّأمراضّالعظامّالخطيرةّالتيّتصيبّاإلنسانّ،فهيّتجعلّالعظامّأكثرّ
هشاشة ّوضعيفة ّبحيث ّتكون ّقابلة ّللكسر ّبسهولة ّعند ّتعرضها ّألقل ّالصدماتّ (ّ ّ ّ ".مرادّ،
ّ )226ّ:2002

ف

"يشير ّمرض ّهشاشة ّالعظام ّإلى ّمسامية ّأو ّترقق ّالعظام ّّ ،ومهما ّكان ّسببهّ ،فهو ّيصيبّ

المسنينّغالباًّ.وتعتبر خسارةّالعظام مع التقدم في العمر ظاهرة عالمية  ,لكنها تتحول إلى
مرض عندما تصبح العظام معرضة أكثر للكسور(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ".كومب ّوستنّ
)1:ّ2013،

كيف تحدث هشاشة العظام ؟
ّ

ّلقدّدرسّباحثون ّفيّجامعةّتافتسّّ،بياناتّلّ 2500امرأةّورجلّأعمارهمّماّ

بين ّّ 49و ّّ ،ّ 69كانوا ّمشاركين ّفي ّ(دراسة ّفرمنغهام ّلهشاشة ّالعظام ّ Framingham
ّ ،ّ )osteoporosisو ّقد ّقيم ّالباحثون ّالغذاء ّالمتناولّ ،و ّقاسوا ّكثافة ّالمعادن ّفي ّالعظام ّوّ
العمود ّالفقري ّو ّفي ّعظم ّالحوض ّّ ،و ّاثبتوا ّان ّهشاشة ّالعظام ّتؤثر ّعلى ّالنساء ّأكثر ّمنّ
الرجالّ .
ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(الشرقّاألوسطّّ )archive.aawsat.comّ:2010ّ،

يمكن للعديد ّمن العواملّفيّالنظام الغذائي أنّتؤثرّفيّالهيكلّالعظميّّ،فانخفاضّ
كميةّالكالسيومّفيّمرحلتيّالطفولةّوالمراهقةّيؤديّإلىّانخفاضّذروةّالكتلةّالعظميةّّ،والتاليّ
قد ّتزيد ّالكمية ّغير ّالكافية ّمن ّالكالسيوم ّفي ّالنظام ّالغذائي ّالحقاً ّمن ّخطر ّخسارة ّالعظامّ
(.كومب ّوستنّّ )19:ّ2013،
إنّالعظامّهيّنسيجّمتحركّيتكون ّمنّالمعادنّوّالكوالجينّوّالماءّالذيّيدخلّفيّ
تكوينها ّبنسبة ّ ّ %50وتوجد ّفي ّالعظم ّعملية ّمتواصلة ّمن ّالهدم ّو ّالبناءّ ،و ّيتم ّتدعيم ّبناءّ
العظامّعنّطريقّخالياّبناءةّّّ،كماّوّيتمّالتأثيرّعلىّهذهّالعمليةّتوافرّالكالسيومّمنّخاللّ
الغذاءّ.وّعندّالمرأةّتبدأّفقدانّالعظامّباالنهيارّأسرعّوّذلكّبسبب؛ّتوقفّالمبايضّعنّانتاجّ
البويضات ّو ّالهرمونات ّالتي ّتحميها ّمن ّفقدان ّالعظام ّّ ،و ّممكن ّأن ّيزيد ّمعدل ّالفقد ّعنّ

استئصال ّالمبايض ّحتى ّقبل ّوصول ّالمرأة ّلسن ّانقطاع ّالدورة ّالشهرية ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
(أبوّرضوانّّ )altibbi.comّ:ّ2012ّ،
ّ

ق

أعراض وعالمات هشاشة العظام:
 -1ألم الظهر الناجم عن الكسور أو انهيار الفقرات
 -2اتخاذ وضعية االنحناء للجسم
 -3تناقص الطول بمرور الوقت
ّ(أبوّرضوانّ)altibbi.comّ:ّ2012ّ،

 -4سهولة كسور العظم

تأثير المشروبات الغازية على العظام :
إن حامض الفسفوريك الذي يعطي و يضيف طعم أقوى في معظم المشروبات الغازية,
يمكنه أن يتداخل مع عملية امتصاص الكالسيوم ؛ ما يسبب فقدان كمية كبيرة من الكالسيوم من
العظم  ,و مع هذا فإن المشروبات التي تحتوي على الكربونات لها عالقة وثيقة و لفترات طويلة
مع حالة انخفاض كثافة العظام و التعرض بشكل كبير جدا للكسور لدى الفتيات خاصة في
أعمار المراهقة.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(الشرقّاألوسطّّ )archive.aawsat.comّ:2010ّ،

عالج مرض هشاشة العظام :
هناكّنوعينّللعالجّمنّمرضّهشاشةّالعظامّّ :
أوال  :العالج الوقائي :
يشملّعلىّماّيأتيّّ :
(ّ1مّّاالمتناعّعنّالتدخينّّ .
2مّّعدمّاإلفراطّفيّشربّالقهوةّوّالكحولياتّّ .
3مّالتعرضّألشعةّالشمسّّ .
4مّمزاولةّالرياضةّبصورةّمناسبةّوّمنتظمةّّ .
ك

5مّتناولّاألطعمةّالتيّتحتويّعلىّكمياتّمنّالكالسيومّّ(ّّّّّ.شحاتةّ )206ّ:ّ2003ّ،

للوقاية ّمن ّهشاشة ّالعظام ّيجب ّاالهتمام ّبتناول ّكميات ّمناسبة ّمن ّالكالسيوم ّوالذيّ
يوجدّفيّالبيضّوّاأللبانّوّمنتجاتهاّّ،كماّيجبّالتعرضّالغيرّمباشرّألشعةّالشمسّ،معّ
تناول ّاألطعمة ّالغنية ّبفيتامين ّ"د" ّمثل ّالكبدة ّوالسمك ّوصفار ّالبيض ّّ ،كما ّيجب ّممارسةّ
الرياضةّبصورةّمنتظمةّمثلّالمشيّثالثّمراتّيومياً ّلمدةّنصفّساعةّتقريبّاًّ(ّ ّّّّّّّّّّ.
شهيبّّ )ّ25ّ:ّ2006ّ،

إنّشربّكمياتّوافيةّمنّالمشروباتّالتيّتحتويّنسبةّكبيرةّمنّالكالسيومّتقللّ(تقي)ّ
منّزيادةّنسبةّحصولّالكسور(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.انعيمّّ )ّ13ّ:2005ّ،

ّوعلى الرغم من أن العديد من األطعمة تحتوي ّعلى الكالسيوم ّ ،لكن في الواقع ال
تعطي كلها الكثير من الكالسيومّفي الجسم بعد تناولها ،و أفضل مصدر للكالسيوم في النظامّ
الغذائي هو منتجات األلبان ،مثل الحليب والجبنّ .يعتقد معظم الخبراء أنه ينبغي أن يحتويّ
النظام الغذائيّاليومي على حوالى غرام واحد من الكالسيوم ،ويحتويّ نصف لترّمن الحليب على
حوالى ثالثةّأرباع هذه الكمية) بما في ذلك الحليب ّمنزوع الدسم ،والذي يحتويّ على كمية من

الكالسيوم تفوقّ قليالً ّتلك الموجودة في الحليب كامل الدسم أو نصف الدسمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(.
(كومب ّوستنّّ ّ)52-51:ّ2013،

تزيدّعملياتّترسيبّالكالسيومّفيّالجسمّعنّعملياتّاسترجاعهّفيّمرحلةّالطفولةّوّ
المراهقة؛ّحيثّتتكون ّعظامّجديدةّفيّالهيكلّالعظميّّ.وّتكون ّعظامّأكثرّقوةّوّكثافةّهذهّ
هيّالنتيجةّ.ويستمرّذلكّإلىّماّبينّعمرّّ25وّّ35حيثّتصلّعظامكّإلىّأكبرّحجمّيمكنّ
أن ّتبلغه ّو ّأكبر ّكثافةّ .و ّلبقية ّعمرك ّلن ّتتكون ّلك ّعظام ّجديدة ّبعد ّذلك ّّّّّّّّّّّّّّّ.
(بركلينّّ )44ّ:2009ّ،

وترىّالباحثاتّمماّسبقّأنهّيجبّتناولّاألغذيةّالتيّتحتويّعلىّالفيتاميناتّ،وخاصةّ
المشروباتّالتيّتحتويّعلىّالكالسيومّمثلّمنتجاتّاأللبانّوّالحليبّوّالعصائرّالطبيعيةّّ،

ل

حتىّتقيناّم نّاألمراضّفيّحياتناّاآلنيةّوّالمستقبليةّّ،فاإلنسانّيعيشّحياةّواحدةّفقطّّ،فلمّالّ
يعيشهاّبصحةّجيدةّوراحةّبالّ ّّ.

منهج البحث:
استخدمت ّالباحثات ّالمنهجّالتجريبيّفي ّهذا ّالبحثّ،كما ّتم ّعملّاستبانةّوتحليلها ّّ،
لذلكّفقدّدمجتّالباحثاتّمعّالمنهجّالتجريبيّالمنهجّالوصفيّالتحليلي.

مجتمع الدراسة:
تكون ّمجتمع ّالدراسة ّمن ّجميع ّطالبات ّالمرحلة ّاإلعدادية ّالمتوسطة ّفي ّمدرسة ّدارّ
األرقم ّالثانوية ّللبنات ّمن ّالصف ّالسابع ّوحتى ّالعاشرّ ،والبالغ ّعددهن ّ(276مائتان ّوبعّ
وستون)ّطالبةّ ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

جدول رقم ( )1يبين مجتمع الدراسة
الصف

العدد

سابع ()1

31

سابع ()2

27

سابع ()3

30

المجموع

88
م

ثامن ()1

29

ثامن ()2

33

المجموع

62

تاسع ()1

27

تاسع ()2

24

تاسع ()3

22

المجموع

73

عاشر()1

27

عاشر ()2

26

المجموع

53

المجموع الكلي

276

عينة الدراسة:
بلغت ّعينة ّالدراسة ّحوالي ّ(79تسع ّوسبعون) ّطالبة ّأي ّما ّيعادل ّ6وّ %28من ّمجتمعّ
الدراسةّالبالغّّ276طالبةّّ .

أدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثات عدة أدواتّ،وهيّ :
 -1تجربةّ
لقدّقامتّالباحثاتّبالقيامّبتجربةّعمليةّفيّمختبرّالمدرسة.
-2استبانةّ
ّّوتعرف ّاالستبانة ّبأنها"ّ:أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات أو آراء
يقوم باالستجابة لها المفحوص نفسه ،وهي كتابية تحريرية(ّّّّّّّّّّّّّّ ّ".األغاّواألستاذّ،

ّ )116ّ:ّ2004

ن

ّ ّويعرفهاّأبوّعالمّ"ّهيّأكثرّالوسائلّاستخداماّللحصولّعلىّمعلوماتّوبياناتّعنّاألفرادّ،
وبرجعّذلكّإلىّأنّاالستبانةّاقتصاديةّنسبياًّويمكنّإرسالهاّإلىّأشخاصّفيّمناطقّبعيدةّ ّ".
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(أبو ّعالمّ:2010ّ ،
ّ )423

-3مقابلة
"تعدّالمقابلةّمنّأدواتّجمعّالبياناتّالشائعةّاالستخدامّفيّكثيرّمنّمجاالتّالبحثّالعلميّ،
وهي ّعلى ّعكس ّالمالحظةّ ،تقوم ّعلى ّتدخل ّالباحث ّومحاولة ّإيجاد ّأجوبة ّألسئلتهّ ،وانّ
الغرضّالرئيسّمنّإجراءّالمقابلةّهوّمعرفةّماّيدورّفيّعقولّالناسّأفرادّالدراسة(ّ ّ".قواسمةّ
وآخرونّ )229ّ:2010ّ،

أوال :التجربة :
في هذا البحث قامت الباحثات بعمل تجربة لفحص أثر المشروبات الغازية على
العظام ,لذلك احتاجت الباحثات الى المواد التالية:
المواد واألدوات:

ّ .1زجاجةّمنّمشروبّالكوكاكوال(ّّ2لتر)ّ .
 .2زجاجةّمنّمشروبّالسفنّأبّ(ّّ2لتر).
ّ .3عظامّدجاجّغيرّمطبوخة.

ّ .4أوعيةّ(قوارير)ّإلجراءّالتجربة.
ّ .5كاميراّلتصويرّالمتغيراتّ.

خطوات التجربة:

 .1وضعّالعظامّفيّوعائيينّ .

 .2صبّمشروبّالكوكاكوالّفيّالوعاءّاألول.
 .3صبّمشروبّالسفنّأبّفيّالوعاءّالثاني.
 .4مراقبةّالوعائيينّكلّيوم.

 .5تصويرّالتغيراتّكلّثالثةّأيام.

 .6تسجيلّالتغيرات(المشاهدات)ّفيّالجدولّالتالي:
ه

جدول رقم( )2يبين نتائج تأثر العظام بمشروب الكوكاكوال
1

عدد األيام
نتائج التجربة
أبيض
لون العظام
صالبة
العظام
حالة
المشروب

صلبة
أسود
متجانس

7

4

إلى بني فاتح

يميل
االصفرار
أقل صالبة

لين

10

13

بني داكن

بني
جدا
ليونة شديدة

أكثر ليونة

داكن

فاتح جدا في
مع انحالل
أفتح
من المشروب مع األعلى مع
قليل
الترسبات في ترسبات أكثر ترسبات في
القاع
في القاع
القاع

أقل سوادا

جدول رقم( )3يبين نتائج تأثر العظام بمشروب السفن أب
عدد األيام
نتائج التجربة
لون العظام

1

4

7

أبيض

أبيض

أبيض مائل أبيض مائل أبيض مائل
إلى االحمرار إلى االحمرار
إلى
االحمرار
ليونة شديدة
أكثر ليونة
لين
أبيض مائل أبيض مائل أبيض مائل
إلى االحمرار إلى االحمرار
إلى
االحمرار

صالبة العظام صلبة
أبيض
حالة
المشروب

أقل صالبة
أبيض

10

نتائج البحث:
أوال :نتائج التجربة:
إجابة السؤال األول ما أثر المشروبات الغازية على العظام؟

و

13

من الجدول رقم ( )2تبين التالي :
أن هناك أثر لمشروب الكوكاكوال على العظام من حيث:
 -1لون العظامّ :تحول ّلونها ّفي ّاليوم ّالرابع ّمن ّاللون ّاألبيض ّإلى ّاللون ّالمائلّ
لالصفرارّ،وفيّاليومّالسابعّإلىّلونّأفتح مع قليل من الترسبات في القاعّوفيّاليومّ
العاشرّإلىّانحالل المشروب مع ترسبات أكثر في القاع ّّ،وفيّاليومّالثالثّعشرّ
إلى ّالبني ّالداكن ّجدّاًّ ،وهذا ّيدل ّعلى ّأن ّالعظام ّاكتسبت ّالصبغة ّالموجودة ّفيّ
المشروبّّ.
 -2صالبة العظامّ:أصبحتّفيّاليومّالرابعّأقلّصالبةّ،وفيّاليومّالسابعّأصبحتّلينةّ،
وفيّاليومّالعاشرّأصبحتّأكثرّليونة ّّ،وفيّاليومّالثالثّعشرّأصبحتّذاتّليونةّ
شديدةّ،وهذاّيدلّعلىّأنّالمشروبّيؤثرّعلىّصالبةّالعظامّّ.
 -3لون المشروبّ :تحول ّلونه ّفي ّاليوم ّالرابع ّمن ّاللون ّاألسود ّالمتجانس ّإلى ّاللونّ
األقل سوادا ّّ،وفيّاليومّالسابعّإلىّاللون ّالبنيّالفاتحّوفيّاليومّالعاشرّإلىّاللونّ
البنيّالداكنّّ،وفيّاليومّالثالثّعشرّإلىّفاتح جدا في األعلى مع ترسبات في القاعّ
ّ،وهذاّيدلّعلىّأنّالعظامّاكتسبتّالصبغةّالموجودةّفيّالمشروب.

من الجدول رقم ( )3تبين التالي :
أن هناك أثر لمشروب السفن أب على العظام من حيث:
 -1لون العظامّ :بقي ّلونها ّفي ّاليوم ّالرابع ّمحافظاً ّعلى ّاللون ّاألبيض ّّ ،وفي ّاليومّ
نّ
السابعّتغيرّاللون ّإلىّلون ّأبيض مائل إلى االحمرارّ ،وفيّاليومّالعاشر ّبقيّاللو ّ
أبيض مائل إلى االحمرار ّّ،وفيّاليومّالثالثّعشر ّماّزالّاللونّ ّأبيض مائل إلى
االحمرار كما هوّ،وهذاّيدلّعلىّأنّمشروبّالسفنّأبّغيرّفيّلون ّالعظامّإلىّ
اللونّّاألبيض المائل إلى االحمرار ,ولكنه لم يترك ترسبات في القاع  ,وذلك لعدم
وجود صبغة سوداء به كمشروب الكوكاكوالّّ.
 -2صالبة العظامّ:أصبحتّفيّاليومّالرابعّأقلّصالبةّ،وفيّاليومّالسابعّأصبحتّلينةّ،
وفيّاليومّالعاشرّأصبحتّأكثرّليونة ّّ،وفيّاليومّالثالثّعشرّأصبحتّذاتّليونةّ
ي

شديدةّ،وهذاّيدلّعلىّأنّمشروبّالسفنّأبّيؤثرّعلىّصالبةّالعظامّمثلّمشروبّ
الكوكاكوالّتماماًّّ.
 -3لون المشروبّ :بقيّلونه ّفيّاليومّالرابعّمحافظاً ّعلى ّاللون ّاألبيض ّّ،وفيّاليومّ
السابع ّتحول ّلون ّالمشروب ّإلى ّاللون ّاألبيض المائل إلى االحمرار ّّ ،وفي ّاليومّ
العاشرّبقيّلونّالمشروبّأبيض مائل إلى االحمرارّّ،وفيّاليومّالثالثّعشرّماّزالّ
اللونّ ّأبيض مائل إلى االحمرار كما هوّ ،وهذاّيدلّعلىّأنّالمشروبّوالعظامّتأثراّ
بنفس ّاللون ّّ ،ولكنهما ّلم ّيصال ّإلى ّدرجة ّالصبغ ّو ّالترسبات ّالتي ّوصلت ّإليهاّ
العظامّفيّمشروبّالكوكاكوالّ.

إجابة السؤال االرئيس :ما أثر المشروبات الغازية على العظام؟
ّتبينّمنّخاللّالتجربةّالسابقةّأنّأثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّالعظامّكبيرّ،وهذاّيتفقّ
معّفرضيةّالباحثاتّ .
إجابة السؤال األول :هل يوجد فرق بين المشروبات الغازية يعزى إلى النوع الكوكا
كوال أو السفن أب؟
تبين ّمن ّخالل ّالتجربة ّالسابقة ّأنه ّال ّيوجد ّفرق ّبين ّالمشروبات ّالغازية ّيعزى ّإلىّ
النوع ّ ّالكوكا ّكوالّ ،فالعظام ّتأثرت ّفي ّكال ّالمشروبين ّمن ّحيث ّالصالبة ّبنفسّ
الدرجةّ .

إجابة السؤال الثاني :ما اتجاه الطالب في سن المراهقة نحو المشروبات الغازية؟
ّ
ّ

تحليل فقرات االستبانة:

أأ

جدول رقم ( )4يبين النسبة المئوية لكل فقرة من فقرات مجال " اتجاه
الطالب في سن المراهقة نحو المشروبات الغازية".
المجال األول :اتجاه الطالب في سن المراهقة نحو المشروبات الغازية.
م ّ الفقرة ّ
 ّ 1أشربّالحليبّبشكلّيوميّّ .

موافقّ
بدرجةّ
كبيرةّ
جدّاً ّ

9.2%

أتناول ّالمشروبات ّالغازية ّبشكلّ ّ -
ّ2
يوميّ ّّ.

موافقّ
بدرجةّ
كبيرة ّ

موافقّ موافقّ
بدرجةّ بدرجةّ
متوسطة ّ قليلة ّ

34.2% 14.5% 30.3% 11.8%

7.7%

39.7% 34.6% 15.4%

أحرص ّعلى ّالقراءة ّ ّبنفسي ّفيّ 6.6% 34.2% 23.7% 27.6%
 ّ 3مواضيع ّتخص ّالغذاء ّالصحي ّوّ
المشروباتّالصحيةّ .
أشعر ّبالنشوة ّو ّالنشاط ّبعد ّشربّ ّ -
ّ4
المشروباتّالغازيةّ .

موافقّ
بدرجةّ
قليلةّجدّاً ّ

2.9%

47.4% 22.4% 15.8% 13.2%

أشعر ّبالتعب ّأثناء ّممارسة ّبعضّ 13%
ّ5
التمارينّفيّحصةّالرياضةّ .
أتباهى ّبين ّزميالتي ّبكثرة ّتناولّ ّ -
ّ6
المشروباتّالغازيةّّ .

أؤيدّمنعّتناولّالمشروباتّالغازيةّمنّ 59%
ّ7
قبلّالجهاتّالمسئولةّّ .

6.5%
ّ-

بب

ّ-

7.7% 12.8%

أؤيدّتداولّمشروبّصحيّبديلّعنّ 7.7% 80.8%
 ّ 8المشروبات ّالغازية ّمن ّقبل ّالجهاتّ
المسئولةّ .

يتضح من جدول رقم ( )4أن:

26% 18.2%

9%

36.4%

83.1% 11.7%
9% 11.5%
ّ-

ّ-

أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
 ّالفقرةّرقمّ(ّ)8والتيّنصتّعلى ّ"ّأؤيدّتداولّمشروبّصحيّبديلّعنّالمشروباتّالغازيةّمنّقبلّالجهاتّالمسئولةّ".احتلتّالمرتبةّاألولىّبنسبةّمئويةّقدرهاّ ّ .80.8%
 ّالفقرة ّرقم ّ(ّ )7والتي ّنصت ّعلى ّ" ّأؤيد ّمنع ّتناول ّالمشروبات ّالغازية ّمن ّقبل ّالجهاتّالمسئولةّّ"ّ.احتلتّالمرتبةّالثانيةّبنسبةّمئويةّقدرهاّّ .59%
وتعزو الباحثات ذلك إلى:
-1أنّاتجاهّالطالباتّلمبدأّالتغيرّللمشروباتّالصحيةّإيجابيّ.

 -2انّالطالباتّيتناولنّالمشروباتّالغازيةّألنهّالّيوجدّبديلّصحيّيحلّمكانهاّ.
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:
 ّالفقرةّرقمّ(ّ)6والتيّنصتّعلى ّ"ّأتباهىّبينّزميالتيّبكثرةّتناولّالمشروباتّالغازيةّّ"ّ.احتلتّالمرتبةّاألخيرةّفكانتّموافقّبدرجةّقليلةّجداًّبنسبةّمئويةّقدرهاّّ .83.1 %
 ّالفقرةّرقمّ(ّ)4والتيّنصتّعلى ّ"ّأشعرّبالنشوةّوّالنشاطّبعدّشربّالمشروباتّالغازيةّ"ّ.احتلتّالمرتبةّماّقبلّاألخيرةّفكانتّموافقّبدرجةّقليلةّجداًّبنسبةّمئويةّقدرهاّّ .ّ47.4%
وتعزو الباحثات ذلك إلى:
 -1امتيازّالطالباتّفيّمثلّهذاّالعمرّبالمثالية.

 -2أنّالطالباتّعلىّعلمّشخصيّأنّهذهّالمشروباتّالّتمدهمّبالنشاطّ،كماّأنّفائدتهاّ
قليلةّ.

إجابة السؤال الثالث :هل يوجد توعية كافية تحذر من تناول المشروبات الغازية؟

تت

جدول رقم ( )5يبين النسبة المئوية لكل فقرة من فقرات مجال " اتجاه ثقافة
وتوعية المجتمع حول المشروبات الغازية".
المجال الثاني :اتجاه ثقافة وتوعية المجتمع حول المشروبات الغازيةّ .
م ّ الفقرة ّ

موافقّ
بدرجةّ
كبيرةّ
جدّاً ّ

توجد ّنشرات ّتوعية ّداخل ّالمدرسةّ ّ -
 ّ 9حول ّأخطار ّ ّتناول ّالمشروباتّ
الغازيةّّ .

يوجد ّفقرات ّفي ّاإلذاعة ّالمدرسيةّ ّ -
 ّ 10تحذر ّمن ّأخطار ّتناول ّالمشروباتّ
الغازيةّّ .

يوجد ّفقرات ّفي ّاإلذاعة ّالمدرسيةّ 9%
ّ 11
تحثّعلىّفوائدّشربّالحليبّّ .

يوجد ّنشرات ّتوعية ّداخل ّالمدرسةّ 5.3%
ّ 12
تحثّعلىّفوائدّشربّالحليبّ .

موافقّ
بدرجةّ
قليلةّجدّاً ّ

موافقّ
بدرجةّ
كبيرة ّ

موافقّ موافقّ
بدرجةّ بدرجةّ
متوسطة ّ قليلة ّ

9%

37.2% 38.5% 12.8%

9.1%

24.7% 41.6% 24.7%

9% 25.6% 33.3% 23.1%
7.9%

13.2% 39.5% 34.2%

المشروبات ّالغازية ّهي ّأكثرّ 5.2% 11.7% 19.5% 32.5% 31.2%
 ّ 13المشروبات ّالتي ّتباع ّفي ّالمقصفّ
المدرسيّ .
يوجد ّتوعية ّمن ّقبل ّاألهل ّحولّ ّ - 10.5% 14.5% 17.1% 55.3%
ّ 14
أخطارّتناولّالمشروباتّالغازيةّ .

اإلعالنات ّالتجارية ّتجذبني ّلشربّ 37.2% 23.1% 12.8% 14.1% 12.8%
ّ 15
المشروباتّالغازيةّّ .

يتضح من جدول ( )5أن:
أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:

ثث

ّالفقرةّرقمّ(ّ)14والتيّنصتّعلىّ"ّيوجدّتوعيةّمنّقبلّاألهلّحولّأخطارّتناولّالمشروباتّالغازيةّ"ّ.احتلتّالمرتبةّاألولىّبنسبةّمئويةّقدرهاّّ ّ .ّّّ55.3%
 ّالفقرة ّرقم ّ(ّ )13والتي ّنصت ّعلى ّ" ّأؤيد ّمنع ّتناول ّالمشروبات ّالغازية ّمن ّقبل ّالجهاتّالمسئولةّّ"ّ.احتلتّالمرتبةّالثانيةّبنسبةّمئويةّقدرهاّّ .31.2%
وتعزو الباحثات ذلك إلى:
 -1أنّاألهلّدائماًّعندهمّخوفّوقلقّمنّتناولّاألبناءّلألغذيةّالغيرّصحيةّ .
-2أن ّاتجاهّالطالباتّلمبدأّالتغيرّللمشروباتّالصحيةّإيجابيّوهنّقابالتّلتغييرّعادتهنّ
الغذائية.

 -3أنهّتوجدّتوعيةّكافيةّمنّقبلّاالهلّضدّتناولّالغذاءّالغيرّصحي.

وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

 ّالفقرةّرقمّ(ّ )9والتي ّنصت ّعلى ّ"ّتوجد ّنشراتّتوعية ّداخل ّالمدرسة ّحولّأخطار ّ ّتناولّالمشروباتّالغازيةّّ"ّ.احتلتّالمرتبةّاألخيرة ّفكانت ّموافقّبدرجةّقليلةّجداً ّبنسبةّمئويةّقدرهاّ
ّ .37.2%
 ّالفقرةّرقمّ(ّ)15والتيّنصتّعلى ّ"ّاإلعالناتّالتجاريةّتجذبنيّلشربّالمشروباتّالغازيةّ"ّ.احتلتّالمرتبةّاألخيرةّأيضاًّ،فكانتّموافقّبدرجةّقليلةّجداًّبنسبةّمئويةّقدرهاّّ .37.2%
وتعزو الباحثات ذلك إلى:
 -1أن ّنشرات ّالتوعية ّداخل ّالمدارس ّتركز ّعلى ّالنصحّبتناول ّالمشروبات ّالصحيةّأكثرّ
منّالتركيزّعلىّالتحذيرّمنّعدمّتناولّالمشروباتّالغيرّصحية.

 -2أنّالطالباتّعلىّعلمّأنّاإلعالناتّالتجاريةّغيرّصادقةّ،وانماّهيّللترويجّفقطّ.

ّ
جج

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتمثلّعينةّالبحثّ،وهيّتمثلّعينةّعشوائيةّمنّ
الصفّالسبعّإلىّالعاشر.

حح

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّالّيتناولنّ
الحليبّبشكلّيوميّ،وترجعّالباحثاتّذلكّلعدمّ
التوعيةّالكافيةّمنّقبلّّالمدرسةّكماّبينتّنتائجّ
االستبانةّ.

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّالّيتناولنّ
المشروباتّالغازيةّبشكلّيوميّ،وترجعّالباحثاتّ
ذلكّلتوعيةّاألهلّكماّبينتّنتائجّاالستبانةّ.
ّ

خخ

ّ

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّيحرصنّ
علىّالقراءةّبأنفسهنّ،وترجعّالباحثاتّذلكّلالهتمامّ
منّقبلّالطالباتّ،واتجاههنّاإليجابيّنحوّالتغيير.

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّالّيشعرنّ
بالنشاطّالمشروباتّالغازيةّ،ووهيّدرجةّقليلةّجداًّ،وترجعّ
الباحثاتّذلكّأنّالطالباتّعلىّوعيّأنّالمشروباتّالّ
توفرّلهنّالطاقةّالمطلوبة.

دد

ّ

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّأشارواّلفقرةّ
التباهيّبكثرةّشربّالمشروباتّالغازيةّ،بدرجةّقليلةّ
جداًّوترجعّالباحثاتّذلكّبأنّالطالباتّفيّمثلّهذاّ
العمرّيملنّإلىّالمثاليةّفيّردودهنّّ.
ّ

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّيؤيدنّ
منعّتداولّالمشروباتّالغازيةّمنّقبلّالجهاتّ
المسئولةّ،وترجعّالباحثاتّذلكّبقناعةّالطالباتّ
بالتغييرّضدّالمشروباتّالضارةّ.

ذذ

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّيؤيدنّ
تداولّمشروبّصحيّكبديلّعنّالمشروباتّ
الغازيةّبصورةّكبيرةّجداًّ،وترجعّالباحثاتّذلكّ
بتحملهنّالمسئوليةّللتغييرّمنّأجلّاألفضل.
ّ

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّوجودّنشراتّتوعيةّ
داخلّالمدرسةّحولّأخطارّالمشروباتّالغازيةّ
بصورةّقليلةّوقليلةّجداًّ،وترجعّالباحثاتّذلكّبقلةّ
االهتمامّمنّالمسئولينّفيّالمدارسّبذلك.

رر

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّدرجةّوجودّفقراتّ
فيّاإلذاعةّالمدرسيةّتحذرّمنّأخطارّتناولّ
المشروباتّالغازيةّهيّقليلةّّ،وترجعّالباحثاتّذلكّ
قلةّاالهتمامّبهذاّالموضعّمنّقبلّلجنةّاإلذاعة.

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّدرجةّوجودّفقراتّفيّ
اإلذاعةّالمدرسيةّتحثّعلىّفوائدّشربّالحليبّهيّ
متوسطةّّ،وترجعّالباحثاتّذلكّأنّاالهتمامّبهذاّ
الموضعّأكثرّمنّالتحذيرّمنّالمشروباتّالغازيةّمنّ
قبلّلجنةّاإلذاعة.

زز

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنهّيوجدّنشراتّتوعيةّ
داخلّالمدرسةّتحثّعلىّفوائدّشربّالحليبّبدرجةّ
متوسطةّ،وترجعّالباحثاتّذلكّلقلةّاالهتمامّبذلكّ
منّقبلّاللجانّالصحيةّفيّالمدارسّ.

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالمشروباتّالغازيةّهيّ
األكثرّمبيعاًّفيّالمقصفّبدرجةّكبيرةّثمّكبيرةّجداًّ،
وترجعّالباحثاتّذلكّإلىّعدمّاالهتمامّمنّقبلّالجهاتّ
المسئولةّعنّالمدارسّبمنعّهذهّّالمشروبات.

سس

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنهّيوجدّتوعيةّمنّقبلّ
األهلّحولّأخطارّالمشروباتّالغازيةّبصورةّكبيرةّ
جداًّ،وترجعّالباحثاتّذلكّلخوفّاألهلّالشديدّعلىّ
أبناءهمّمنّتناولّهذهّالمشروبات.

النتيجةّاإلحصائيةّالتيّتبينّأنّالطالباتّالّ
ينجذبنّلإلعالناتّالتجاريةّلشربّالمشروباتّ
الغازيةّبشكلّيوميّ،وترجعّالباحثاتّذلكّللوعيّ
الكافيّّلتوعيةّاألهلّكماّبينتّنتائجّاالستبانةّ.

شش

إجابة السؤال الرابع :ما البديل عن المشروبات الغازية؟ والذيّتمّاإلجابةّعليهّمنّخاللّ
المقابلة.

ثالث ًا :المقابلة:
لقد قامت الباحثات بطرح أسئلة على األستاذّالدكتورّبكرّالزعبوطّّ،أستاذّالكيمياءّالحيويةّ
بالجامعةّاإلسالميةّلتحقيقّأهدافّالبحثّّ،وكانتّاألسئلةّعلىّالنحوّالتاليّ :
 -1ماّهيّالمكوناتّالكيميائيةّللمشروباتّالغازية؟
 -2هلّلهذهّالمكوناتّأثرّعلىّالعظام؟
 -3هلّيوجدّفرق ّبينّالمشروباتّالغازيةّفيّتأثيرهاّعلىّالعظامّيعزىّإلىّالنوعّ(ّكوكاكوالّ
أوّسفنّأب؟
 -4هلّيوجدّتوعيةّكافيةّمنّقبلّالجهاتّالمسئولةّحولّأضرارّالمشروباتّالغازية؟
 -5ماّهوّالمشروبّالصحيّالذيّتنصحّبهّكبديلّللمشروباتّالغازية؟ ّ

إجابات التساؤالت:
نتائجّالمقابلةّالتيّأجريتّمعّاألستاذ ّالدكتورّبكرّالزعبوطّّ،والتي ّاشتملتّعلىّاالسئلةّ
التاليةّ :
السؤالّاألولّ:ماّهيّالمكوناتّالكيميائيةّللمشروباتّالغازية؟
السؤالّالثانيّ:هلّلهذهّالمكوناتّأثرّعلىّالعظام؟
السؤالّالثالثّ:هلّيوجدّفرقّبينّالمشروباتّالغازيةّفيّتأثيرهاّعلىّالعظامّيعزىّإلىّالنوعّ(ّ
كوكاكوالّأوّسفنّأب؟
السؤال ّالرابعّ :هل ّيوجد ّتوعية ّكافية ّمن ّقبل ّالجهات ّالمسئولة ّحول ّأضرار ّالمشروباتّ
الغازية؟
ّالسؤالّالخامسّ:ماّهوّالمشروبّالصحيّالذيّتنصحّبهّكبديلّللمشروباتّالغازية؟ ّ
صص

إجابة السؤال األولّ:المشروباتّالغازيةّهيّعبارةّعنّمرطباتّصناعيةّيضافّإليهاّالسكرّّ،
والصبغاتّ،وّالموادّالحافظةّ،وّالنكهاتّّ،وّالغازاتّ،وهيّخاليةّمنّالبروتيناتّوالفيتاميناتّوّ
األمالحّ ّ.
إجابة السؤال الثانيّ :إنّأضرارّالمشروباتّالغازيةّكبيرةّّ،فإنّحمضّالفوسفوريكّوحمضّوّ
الستريك ّالموجودان ّفي ّهذه ّالمشروباتّ ،تتحد ّفي ّالجهاز ّالهضمي ّمع ّالكالسيوم ّعند ّتناولّ
ّثم ّترفع ّالكالسيوم ّمن ّالعظامّ،
الحليب ّأو ّالبيض ّوتمنع ّامتصاصه ّمن ّهذه ّاألطعمة ّّ ،ومن َ
وبالتاليّتؤديّإلىّهشاشةّالعظامّ،كماّيوجدّفيّهذهّالمشروباتّمادةّالكافيينّالتيّتعملّعلىّ

امتصاصّالكالسيومّمنّالجسمّ،كماّأنّهذهّالمشروباتّتعملّعلىّزيادةّضغطّالدمّوحموضةّ
فيّالمعدةّوزيادةّفيّضرباتّالقلبّ،وهناكّضررّآخرّلهذهّالمشروباتّفهيّغنيةّبالسكرّّ،
لذلكّفهيّتعملّعلىّضعفّاألسنانّوتسوسهاّّ .
إجابة السؤال الثالثّ :الّيوجدّفرق ّبينّالمشروباتّالغازيةّفيّتأثيرهاّعلىّالعظامّيعزىّإلىّ
النوعّ(ّكوكاكوالّأوّسفنّأب ّّ،فجميعّهذهّالمشروباتّتؤثرّعلىّالعظامّّ،كماّأنهاّتزيدّالوزنّ
نتيجةّاحتوائهاّعلىّّ 30غرامّمنّالسكرّلكلّعبوةّّ،حتىّمشروباتّالدايتّمنهاّتحتويّعلىّ
مادةّاألسبارتيمّالتيّيوجدّبهاّمجموعةّالميثايلّجروبّالتيّتتحولّفيّالكبدّإلىّالفوليكّأسيدّوّ
الفورمالينّوهيّموادّسامةّللجسمّ ّ.
إجابة السؤال الرابعّ :يوجد ّهناك ّتوعية ّولكنها ّليست ّبالمستوى ّالمطلوبّ ،و ّذلك ّلتفاديّ
وقوع ّمشاكل ّمع ّأصحاب ّالمصانع ّو ّالشركات ّالقائمة ّعلى ّتصنيع ّهذه ّالمشروبات ّوّ
وخاصةّالمحليةّمنهاّ ّ.
إجابة السؤال الخامسّّ:إنّالبديلّللمش ّروباتّالغازيةّهوّالحليبّالغنيّبالكالسيومّوّجميعّ
العصائر ّالطبيعية ّالغنية ّبالفيتامينات ّّ ،والتي ّتحتوي ّعلى ّاألصباغ ّالطبيعية ّبخالفّ
المشروبات ّالغازية ّالتي ّتحتوي ّعلى ّاألصباغ ّالصناعيةّ ،حتى ّأنه ّممكن ّاستبدالّ
المشروباتّالغزيةّبمياهّالشربّالتيّبهاّفائدةّكبرةّللجسم.

التوصيات:
ضض

 -1االبتعادّعنّتناولّالمشروباتّالغازيةّبكافةّأنواعها.
 -2استبدالّالمشروباتّالغازيةّبالمشروباتّالمفيدةّكالحليبّوالعصائرّالطبيعية.
 -3حثّاألهلّعلىّتوعيةّأبناءهمّبمدىّأخطارّتناولّالمشروباتّالغازية.
 -4إصدار ّنشرات ّمن ّقبل ّالجهات ّالمسئولة ّتحث ّعلى ّالتوعية ّبمدى ّأخطار ّتناولّ
المشروباتّالغازيةّ.
 -5توجيه ّاإلذاعة ّالمدرسية ّلنشر ّثقافة ّتناول ّالمشروبات ّالمفيدة ّكبديل ّعن ّالمشروباتّ
الغازية.
-6نشرّثقافةّالرجوعّإلىّتناولّالغذاءّالطبيعيّكبديلّعنّالغذاءّالمصنعّبكافةّأنواعه.

ّ

طط

المراجع:
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :الكتب العربية:
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Creps International
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ّ
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.266ّ-256ّ, )2(,50
ظظ

 -12موسىّّ،فدوةّ("ّ)2005المكوناتّالكيماويةّللمشروباتّالغازيةّ".مجلة جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني :بلسم.20ّ–ّ15ّ،)366ّ(ّ،31ّ،
رابعاً :المواقع اإللكترونيةّ :

 -13أبوّرضوانّأحمدّ("ّ:)2012أثرّالمشروباتّالغازيةّعلىّاألسنانّواللثةّ".
ّ/25ّ،ّّ/http://www.altibbi.comفبراير.2016/

 -14البرونزيةّ(ّ"ّ:)2010بحثّعنّالمشروباتّالغازيةّّ".
ّ

ّ/19ّّ،ّّhttps://www.hawaalive.com/brooonzyahفبراير.2016/

 -15الشرقّاألوسطّ:جريدةّالعربّالدوليةّ("ّ:)2010المشروباتّالغازيةّ..هلّتؤثرّعلىّ
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االستبانة في صورتها النهائية
وزارة التربية و التعليم _غزة
مدرسة دار األرقم الثانوية للبنات

استبانة بحث بعنوان:
" أثر المشروبات الغازية على العظام ".
األخت  /طالبة مدرسة دار األرقم المحترمة حفظها هللا.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ..وبعد..

تقوم الباحثات ّفي مدرسة ّدارّاألرقم ّالثانوية ّللبنات بإجراء دراسة بعنوان "أثر المشروبات
الغازية على العظام " وذلكّضمنّمسابقةّ البحثّالعلميّالمتميزّالتيّتطرحهاّالو ازرة ولهذا
قامت الباحثات ّبتصميم هذه االستبانة التي تهدف من ّخاللها إلى التعرف إلى ّ مدى ّإقبالّ
طالبات ّالمدرسة ّعلى ّتناول ّالمشروبات ّالغازية ّدن ّغيرها ّمن ّالمشروبات ّ  ,لذا يرجى من
سيادتكن التكرمّباإلجابة عن جميع الفقرات المبنية ضمن مجاالت االستبانة بصدق وموضوعية
ن في سرية تامة ولن
وأمانة ،علمّاً بأن ّالمعلومات التي سوف تحصل عليها الباحثات ستكو ّ
تستخدم إال ألغراضّالبحث العلمي فقطّ،لذاّيرجىّمنّسيادتكمّالتكرمّبوضعّعالمةّ(×)ّفيّ
العمودّالمناسبّمنّوجهةّنظركن
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
الباحثات في مدرسة دار األرقم الثانوية للبنات

غغ

أوالً :البيانات العامة:
الصف :

□

سابع

□

□

ثامن

□

تاسع

عاشر

ثانياً :فقرات االستبانة :

المجال األول :اتجاه الطالب في سن المراهقة للمشروبات الغازية.
موافقّ
بدرجةّ
كبيرةّ
جدّاً ّ

مّ

الفقرة ّ

ّ1

أشربّالحليبّبشكلّيوميّّ .

ّ3

أحرص ّعلى ّالقراءة ّ ّبنفسي ّفي ّمواضيعّ ّ
تخص ّالغذاء ّالصحي ّو ّالمشروباتّ
الصحيةّ .

ّ2

ّ4
ّ5
ّ6
ّ7
ّ8

أتناولّالمشروباتّالغازيةّبشكلّيوميّ ّّ.

ّ
ّ

أشعر ّبالنشوة ّو ّالنشاط ّبعد ّشربّ ّ
المشروباتّالغازيةّ .
أشعر ّبالتعب ّأثناء ّممارسة ّبعض ّالتمارينّ ّ
فيّحصةّالرياضةّ .
أتباهى ّبينّزميالتيّبكثرة ّتناول ّالمشروباتّ ّ
الغازيةّّ .

أؤيد ّمنع ّتناول ّالمشروبات ّالغازية ّمن ّقبلّ ّ
الجهاتّالمسئولةّّ .

أؤيد ّتداول ّمشروب ّصحي ّبديل ّعنّ ّ
المشروباتّالغازيةّمنّقبلّالجهاتّالمسئولةّ
ّ.

فف

موافقّ
موافقّ موافقّ موافقّ
بدرجةّ
بدرجةّ بدرجةّ بدرجةّ
قليلةّ
كبيرة ّ متوسطة ّ قليلة ّ
جدّاً ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

المجال الثاني :اتجاه ثقافة وتوعية المجتمع حول المشروبات الغازيةّ .
موافقّ
بدرجةّ
كبيرةّ
جدّاً ّ

مّ

الفقرة ّ

ّ9

توجدّنشراتّتوعيةّداخل ّالمدرسةّحولّأخطارّّ ّ
تناولّالمشروباتّالغازيةّّ .

يوجد ّفقرات ّفي ّاإلذاعة ّالمدرسية ّتحذر ّمنّ ّ
ّ 10
أخطارّتناولّالمشروباتّالغازيةّّ .
يوجد ّفقرات ّفي ّاإلذاعة ّالمدرسية ّتحث ّعلىّ ّ
ّ 11
فوائدّشربّالحليبّّ .
يوجد ّنشرات ّتوعية ّداخل ّالمدرسة ّتحث ّعلىّ ّ
ّ 12
فوائدّشربّالحليبّ .
المشروبات ّالغازية ّهي ّأكثر ّالمشروبات ّالتيّ ّ
ّ 13
تباعّفيّالمقصفّالمدرسيّ .
يوجد ّتوعيةّمنّقبل ّاألهل ّحول ّأخطارّتناولّ ّ
ّ 14
المشروباتّالغازيةّّ .
اإلعالنات ّالتجارية ّتجذبني ّلشرب ّالمشروباتّ ّ
ّ 15
الغازيةّّ .

موافقّ
موافقّ موافقّ موافقّ
بدرجةّ
بدرجةّ بدرجةّ بدرجةّ
قليلةّ
كبيرة ّ متوسطة ّ قليلة ّ
جدّاً ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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المقابلة
لقد قامت الباحثات بطرح أسئلة على األستاذّالدكتورّبكرّالزعبوطّّ،أستاذّالكيمياءّالحيويةّ
بالجامعةّاإلسالميةّلتحقيقّأهدافّالبحثّّ،وكانتّاألسئلةّعلىّالنحوّالتاليّ :
 -6ماّهيّالمكوناتّالكيميائيةّللمشروباتّالغازية؟
 -7هلّلهذهّالمكوناتّأثرّعلىّالعظام؟

قق

 -8هلّيوجدّفرق ّبينّالمشروباتّالغازيةّفيّتأثيرهاّعلىّالعظامّيعزىّإلىّالنوعّ(ّكوكاكوالّ
أوّسفنّأب؟
 -9هلّيوجدّتوعيةّكافيةّمنّقبلّالجهاتّالمسئولةّحولّأضرارّالمشروباتّالغازية؟
 -10ماّهوّالمشروبّالصحيّالذيّتنصحّبهّكبديلّللمشروباتّالغازية؟ ّ

ملحق رقم()3
صور الطالبات أثناء القيام بالتجربة العلمية ,وفي مكتبة الجامعة اإلسالمية و أثناء المقابلة.
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