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 دولة فلسطٌن 

 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً 
 غرب غزة  –مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

 " ب " مدرسة سلٌمان سلطان الثانوٌة للبنٌن 

 
 

 :بعنوانبحث 

مدى وعً الطالب فً مدرسة سلٌمان سلطان لآلثار الصحٌة الناتجة عن 

 اإلسراف فً شرب المشروبات الغازٌة، وعاللتها بالسلون الغذائً 

 :  إعداد الطالب

 أٌمن كردٌة             غالب حازم عمار زكً 

 عطا هللا جبراحمد 

 الصٌفًأكرم حاتم أبو جبارة            حمزة صبحً 

 :  المعلمينتحت إشراف 

 سعٌد نعٌم المدهون. أ  

 دمحم أحمد عسلٌة . أالبنا             دمحم شاكر . أ      

 حسونة دمحم.أ: اإلشراف العام للسيد مدير المدرسة الفاضل 



 
 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 : تتمحور مشكلة الدراسِة فً اإلجابة على السؤال المركزي التالً

ما مدى وعً الطالب فً مدرسة سلٌمان سلطان لآلثار الصحٌة الناتجة عن اإلسراف 

 :األسئلة الفرعٌة التالٌةالسؤال وٌتفرع من هذا الغازٌة؟ فً شرب المشروبات 

 

 الغازٌة؟المشروبات حول اتجاهات الطلبة ما 
 

 الغذائٌة؟اتجاهات الطلبة ما 
 

 بٌن شرب المشروبات الغازٌة إلى وجود َعاللٍة هنان داللة إحصائٌة تشٌر هل

 سلون غذائً غٌر صحً؟ واتباع 



 
 
 

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد ) :أهداف البحث

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

،ولتحمٌك البحث بصفة أساسٌة إلى دراسة الوعً والممارسات الغذائٌة للطالب ٌهدُف 

 :  اآلتٌةهذا الهدف وضعت األهداف الفرعٌة 
 

 العاشرلطالب الصف والسلوكٌات الغذائٌة الوعً دراسة. 
 

التعرف على بعض البٌانات الصحٌة للطالب. 
 

 الغازٌةكتٌب إرشادي غذائً لتوعٌة الطالب فً اضرار المشروبات تصمٌم . 
 

 الحد من مشروبات الطالةعلى الطلبة لمساعدة طرٌمة مناسبة إٌجاد . 



 
 

 :أهوية البحث

 على األضرار الناتجة وتسلٌط الَضوء ثمافة الوعً الغذائً عند الطالب نشُر

 .الغازٌةعن االسراف فً شرب المشروبات 
 

 وعن الغذائٌة هذه الدراسة فكرة عامة عن اتجاهات ومٌول الطلبة تمدم

 .مفهومهم عن التغذٌة
 

 لبعض المشكالت الصحٌة الناتجة حلوٍل تساهم نتائج هذه الدراسة فً إٌجاد لد

 . الدمأو فمر كالسُّمنة عن سوء التغذٌة، 



 
 

 :هنهجية البحث

وصف أسلوب المسح الميداني ويعتمد اتبع الباحثون المنهج الوصفي، وذلك بتناول 

على مصادر البيانات األولية والثانوية، فالمصادر األولية تتمثل في المعلومات التيي 

يييتم الحصييول عليهييا عيين طرييي  السييتبيان والمةييابالت الشرصييية مييع بعيي  أفييراد 

مجتمع الدراسة باإلضافة الى المالحظية، اميا المصيادر الثانويية تتمثيل فيي المراجيع 

 .والكتب والنشرات والتةارير والدوريات والمجالت المترصصة



 
 

 :حدود البحث 

 الثانًتم تنفٌذ البحث فً الفصل الدراسً : الزمانيالحد 

 .  م 2018/  2017للعام الدراسً     
 

 ب-أجرى البحث فً مدرسة سلٌمان سلطان الثانوٌة للبنٌن : المكانيالحد- 

 

 



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 

ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع طالب الصف العاشر فً مدرسة : مجتمع البحث

 .طالبا   585وعددهم   -ب-سلٌمان سلطان الثانوٌة للبنٌن 

 

طالب حٌث تم اختٌارهم عشوائٌا  من  50تكونت عٌنة الدراسة من : عينة البحث 

 .  مجتمع الدراسة



 
 

 :أدوات البحث 

 صمم الباحثون استبانة  تتكون من مجالٌن المجال األول  ٌختص بدراسة : الستبانة

أما المجال الثانً  فٌختص بدراسة  مدى  مجال السلون الغذائً ألفراد عٌنة الدراسة 

 .الغازٌةبأضرار المشروبات الوعً 



 
 

 :نتبئج البحث 
  أظهرررت نتررائج الدراسررة أن مسررتوى وعررً الطررالب فررً أضرررار المشررروبات

 .الغازٌة متوسط 
 

   اإلسراف فً شررب المشرروبات الغازٌرة ٌرؤثر علرى السرلون الغرذائً للطرالب

وٌدفعهم نحو تناول الَوَجبَات المصنعة ذات السعرات الحرارٌة العالٌة وٌبعدهم  

 .عن الوجبات التً تحتوى على العناصر المغذٌة
 

  تنتشررر المشررروبات الغازٌررة بررٌن صررفوف الطلبررة بشرركل كبٌررر، وتشررٌر نتررائج

الدراسة إلى أن أكثرر مرن ثلثرً أفرراد العٌنرة ٌرداومون علرى شررب المشرروبات 

 .الغازٌة



 
 

 :تىصيبت البحث 
في ضوء تحليل النتائج التي حصل عليها الباحثون من تطبي  الستبانة على الطالب 

 :  فإننا نوصي بالتالي

 على زٌادة وعً الطالب فً أضرار المشروبات الغازٌة عن طرٌك عمل العمل

 .المدرسٌةنشرات توعٌة ومطوٌات والتطرق لها ضمن اإلذاعة 

 الطالباضرار جسمانٌة ونفسٌة على لها من عن المشروبات الغازٌة لما االبتعاد. 

 ممصِف المدرسة واستبدال األلبان المشروبات الغازٌة فً الحد من بٌع

 .بالمشروبات الغازٌة

 على منع اإلعالنات التروٌجٌة للمشروبات الغازٌة، وإلزام الشركات العمل

 . المصنعة كتابة تحذٌر من أضرارها على العبوة

تفعٌل دور اللجان الصحٌة المدرسٌة داخل المدارس  . 




