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من خالل إعداد  برنامج مقترح لتفعيل دور إدارة األغذية والمشروبات بفنادق جنوب سيناء
 بالنزالء المرضىقوائم طعام خاصة 

 أ.د. فتحــي محمـــــد حســـــن
أستاذ التغذية، عميد كمية التربية النوعية 

 جامعة الزقازيق -االسبق 

 أ.م.د. أىـــــداب عبـــــده المعـــــداوي 

قسم االقتصاد المنزلي  -أستاذ التغذية المساعد
 جامعة الزقازيق -

 أ.م.د. سماح عبد الفتاح عبد الجواد 
قسم  - أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات المساعد

 جامعة الزقازيق -االقتصاد المنزلي 

  شييناز السيد عياد بيومي
 باحثة 

 المقدمة والمشكمة البحثية:

تعتبر تغذية المرضى ركن أساسي من أركان عالج المرضى واالسراع بشفائهم وذلك لما 
لمتغذية الصحيحة من أهمية كبرػ فى تحسن الحالة الصحية لممريض وزيادة مقاومته لممرض 

ستقراء عن طريق زيادة فاعمية الجهاز المناعى لممريض، والمساعدة فى تجديد وبناء الخال يا وا 
الحالة الصحية والنفسية له، لذلك كان من الضرورػ زيادة الوعى الغذائى والصحى لمقائمين عمى 

دمحم عطية  ووائل عبد النبى  إعداد قوائم الطعام لمنزالء المرضى بالفنادق والقرػ السياحية
(0212      .) 

عرف التغذية العالجية عمى أنها عمم يتناول مكونات الغذاء وأهميته لنمو الجسم بشكل وت
صحي وسميم ومقاومة المرض. وتتناول التغذية العالجية العادات الغذائية والسموكية المختمفة 
المرتبطة بتناول الطعام بما في ذلك تأثير العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة 

 .(0212)اسماعيل ىانى،لغذاء وثقافته في مختمف المجتمعات با

وتهتم التغذية العالجية بأليات تصميم وجبات غذائية متخصصة لتحديد أهم االحتياجات 
الغذائية لمختمف الحاالت المرضية بالكميات المحددة مع حالة كل مريض بشكل مستقل تمامًا، 

الدراسات واألبحاث العممية المتنوعة، اعتمادًا عمى وذلك وفقا لمتوصيات الغذائية التي تقدمها 
نتائج أهم األبحاث التي تناولت التغذية واحتياجات الجسم البشرؼ منها وبالكميات المستهدفة 
المتضمنة الحفاظ عمى صحة وسالمة الجسم لموصول لمشفاء السريع والمستهدف. وتختمف 
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من العوامل منها )طبيعة النشاط، العمر، الحالة  االحتياجات الغذائية لمجسم البشرؼ وفقًا لمعديد
الصحية، كمية النشاط، نوعية الحياة التي يعيشها الفرد، العوامل الثقافية، النفسية والمادية( التي 

 . (0221،منى خميل)تؤثر عمى اختيارات الفرد الغذائية 

ن أسررالي  وتعتبررر قرروائم الطعررام فررن مسررتقل مررن فنررون صررناعة الضرريافة، وأعررد المتخصصررو 
متنوعة لها تشمل كل من )نوع القائمة وموعدها واألسعار وتصنيف أنواع األطعمة(، كما تتضمن 
هرذ  القواعرد االهتمررام بنوعيرة الفنرردق ومسرتوا  وعرردد نجومره والخرردمات الترى يقرردمها لمنرزالء. وبرردأت 

ضرل األنررواع مررن الفنرادق تتنررافس مرع بعضررها الربعض وظهررار مواهبهررا الفنيرة والمهنيررة فري تقررديم أف
قوائم الطعام لممرضى النزالء، حيث أخذت هذ  المنافسة تعبر عن الرغبة التسويقية الضمنية التي 
من شأنها زيادة المبيعرات واألربراح، وكسر  أكبرر عردد ممكرن مرن النرزالء. وعميره فقرد بردأت  قروائم 

تؤدؼ غرضًا مهمًا وتمبي  الطعام تتنوع طبقًا لنوعية النزيل وجنسيته وعمر  وحالته الصحية، بحيث
 . (0212)يوسف الحماقي،الحاجة الرئيسية عند طمبها كغذاء صحي متكامل 

ويعد قطاع الفنادق من القطاعات اونتاجية المهمة بعد قطاعات الصناعية والزراعية 
ومجال تشغيل العمالة الفنية واودارية، ويرتبط قطاع الفنادق بالقطاعات اونتاجية والخدمية 

كما  .خرػ في االقتصاد القومي بعالقات قوية. وهناك ارتباط قوؼ بقطاع الصناعات الغذائيةاأل
أن زيادة طاقة االستيعا  الفندقية تعني تنشيط قطاع آخر في االقتصاد القومي هو قطاع التشييد 
والبناء وهو من أهم القطاعات القادرة عمى خمق فرص عمل جديدة. ولمفنادق عالقة وثيقة بميزان 

ثير عمى المدفوعات لمدولة حيث تعتبر صناعة الفنادق من الصناعات التي يمكن بواسطتها التأ
متحصالت الدولة من النقد األجنبي كما أن هذ  الصناعة تشجع رجال األعمال عمى إقامة 
المعارض والمؤتمرات والندوات. ومن أهم خصائص النشاط الفندقي ما يميز  عن باقي األنشطة 

 .(0212يوسف الحماقى ) التجارية والصناعية والخدمات األخرػ هو موسمية النشاط

لخدمى الفندقي هو تأدية خدمات كالمبيت أو االقامة واوعاشة كتقديم ويعد النشاط ا
الوجبات والمشروبات والخدمات األخرػ مثل الترفيه عن النزالء، حجز الطائرات، حجز الفنادق 
لمرحالت المقبمة.....الخ، باالضافة الى أهمية تركيز االستثمار في األصول الثابتة حيث أن 

ثمار هو الجزء المستثمر في اونشاءات والتجهيزات حيث تصل نسبته الجزء الرئيسي من االست
% من رأس المال، أما باقي االستثمارات فإنها توجه الى مصروفات التشغيل 99الى 
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والعمالة...الخ. وعمى الرغم من تقدم اآلالت وتعدد استخداماتها، فسيظل اعتماد النشاط الفندقي 
في تحقيق األهداف العامة. حيث يتوقف نجاح هذا النشاط أساسا عمى استخدام العنصر البشرؼ 

عمى مدػ كفاءة وقدرة وتميز العاممين في حسن معاممة الضيف وتأدية األعمال المطموبة بروح 
عالية ونشاط مع توافر المقومات الشخصية لمعنصر البشرؼ كاألمانة اوخالص في العمل 

التي تميز فنادق  أػ دولة هو االستعانة والصدق وبشاشة الوجه، لذا كان من أهم الصفات 
بالعنصر اونساني الوطني بعد تدريبه جيدًا مما يعكس ما يتمتع به هذا العنصر البشرؼ. ويعتبر 
العمل الفندقي عماًل متميزًا تنعكس آثار  عمى العاممين بسرعة كما تنعكس عمى االقتصاد المحمي 

  .(0213)نيمة جابر، منال شوقى  والقومي

واودارة الجيدة لمفندق يمكنها بناء سمعة طيبة لمقطاع الفندقي من خالل تطبيق األسالي  
العممية الحديثة مما ينعكس عمى ارتفاع مستوػ الكفاءة الفندقية. ويتم تقسيم الفنادق من حيث 
الموقع وعناصر الجذ  فمنها فنادق العبور وتوجد خاصة حول المطارات، والفنادق التجارية 

نادق السياحية والمنتجعات وفنادق السواحل والفنادق العالجية والمصحات وفنادق المعالجة والف
بالميا  المعدنية أو البحرية والفنادق الرياضية وفنادق الطرق وفنادق العائالت أو اوقامة الدائمة 
 والفنادق المتحركة والفنادق العائمة وبيوت الشبا  والمستشفيات )مأوؼ الراحة /العجز

 .(0212يوسف الحماقى ) كما ظهرت حديثًا فنادق بيئية وقريبًا فضائية أوالمتقاعدين( 

أهمية دور الفنادق العالجية فى تنشيط  (0213نيمة جابر، منال شوقى)وتناولت دراسة 
حركة السياحة العالجية فى مصر )بواحة سيوة(، وتوصمت الدراسة الى أن أغم  مقدمى الخدمة 

حية من العمال واالهالى ذوػ الخبرة المكتسبة فى المجال السياحى، وصعوبة فى االماكن السيا
 توافر التخصصات الطبية المطموبة فى السياحة العالجية.

منظمة ايضًا و  (1222ثناء أبو العينين )و (1222منال حسنين )ذكرت دراسة كل من 
أن بعض الفئات الخاصة مثل األطفال والحوامل ومحدودؼ الدخل ال  (0214الصحة العالمية )

تحصل عمى احتياجاتها من العناصر الغذائية، وذلك نتيجة انخفاض مستوػ الوعي الغذائي 
لديهم والذؼ ينتج عن سوء اختيار الفرد لطعامه واوسراف في تناول بعض األطعمة التي ال تفيد 

إلى أن الغالبية العظمى من أفراد الشع  المصرؼ  (0220)عزة جاد صحيا. وقد اشارت دراسة 
ثناء أبو يعانون من أمراض سوء التغذية نتيجة محدودية توعيتهم غذائيا. وتوصمت دراسة 
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برامج خاصة محددة لمثقافة الغذائية في بمدان العالم الثالث.  عدم وجودإلى  (1222العينين )
امل تساعد عمى انتشار أمراض سوء التغذية وجود عو  Fredric,(1981)كما أوضحت دراسة 

بين افراد المجتمع السعودؼ، وأن اهم تمك العوامل هي العادات الغذائية السيئة الناتجة من عدم 
تنوع أصناف األطعمة المتناولة باوضافة إلى انخفاض مستوػ الدخل الشهرؼ في بعض 

 المناطق.

وعبدالرحمن  (0222)وأحمد حجازى ، (0215عصام عويضة )واتفق كل من 
عمى أن الوجبة الغذائية العالجية عبارة عن أغذية طبيعية أو وجبة غذائية  (0221(مصيقر

وطهيها لتناس  الحالة  عادية تم تحويرها من حيث الكم والكيف ومن حيث طريقة تجهيزها
لكم الذؼ المرضية. أػ يتم تقديم النوع المناس  من النظام الغذائي لمحالة المرضية بالكيف وا

 (0222أحمد حجازى )و (0224عصام الصفدي )يساير كل حالة عمى حدة. كما اتفق كل من 
عمى تعريف الوجبة الغذائية المتزنة بأنها الوجبة التي تزود الجسم بجميع العناصر الغذائية 
الالزمة له بالكميات الضرورية التي تسد حاجته والمعتمدة عمى المقررات الغذائية اليومية. 

أن من أسهل الطرق لضمان تناول وجبة غذائية متزنة مراعاة  (0224مصطفي كمال )وأضاف 
األغذية في المجموعات الخمسة لألغذية، حيث أن كل مجموعة تقدم عناصر غذائية ضرورية 
ومحددة، وهي األغذية البروتينية )المبن، الفاكهة والخضروات، الخبز والحبو ، الزبدة(. 

 جموعات الخمس مع بعضها يتم الحصول عمي وجبة غذائية صحية ومتزنة. وباستخدام هذ  الم

أن هناك عالقة بين التغذية والصحة والمرض تتضح  (0210فتحى حسن )وقد اوضح 
فى أن نقص تناول الغذاء كما وكيفًا يسب  أمراض نقص التغذية، وأن زيادة تناول الغذاء تسب  
البدانة ومضاعفاتها. وأن االكثار من تناول بعض األغذية واالقالل من تناول البعض االخر فى 

مراض سؤ التغذية. وأن تناول بعض المواد الغذائية وجبات اليوم الواحد يؤدػ الى االصابة بأ
يسب  أمراض الحساسية لبعض األشخاص. كما أن الغذاء المموث بالمواد الكيماوية مثل 
الرصاص والزرنيخ والزئبق والمبيدات الحشرية أو اوشعاع أو المواد الممونة يسب  التسمم 

كتريا والفيروسات والطفيميات يسب  التسمم الغذائي الكيماوؼ أو االشعاعى. والغذاء المموث بالب
تخطيط أن  إلى (0212دمحم عطية ووائل عبد النبى ) الغذائي واألمراض الميكروبية. وتوصل
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وا عداد وجبات المريض بالمستشفي تحت قيادة أخصائى التغذية يساعد كثيرآ فى سرعة شفاء 
 المريض.                              

خطوات إعداد وتكوين وجبة غذائية صحية تقى من  (0212فتحى حسن )وتناول 
اوصابة بالعديد من أمراض نقص وسؤ التغذية بأن يتم اختيار صنف أو أكثر من أطعمة البناء. 
ويج  التأكد من وجودها بكميات كافية فى الوجبة الغذائية. ونظرًا ألن أطعمة البناء غالية الثمن 

ء محدودؼ الدخل. ويمكن في مثل فهذ  الحاالت تقدم أطعمة نوعًا فهناك احتمال نقصها في غذا
البناء الرخيصة الثمن مثل الجبن القريش والمبن الراي  ومخموط الحبو  والبقول. ويج  أن 
تعطى أهمية خاصة الطعمة البناء وكمياتها في وجبات األطفال والحوامل والمرضعات. وبعد 

ن أطعمة الوقاية )الخضروات والفواكه وبعض أنواع اختيار أطعمة البناء يختار صنف أو أكثر م
الحبو ...(، كما يضاف لموجبة األصناف المالئمة من أطعمة الطاقة والحرارة )كالخبز واألرز 
والحموػ وغيرها(. هذا باوضافة إلى الزيوت والدهون التي تستعمل عادة في الطهي. وبهذا 

مة. وال يكفى وجود جميع العناصر الغذائية التكوين نضمن حصول الفرد عمى وجبة غذائية كام
بالوجبة، بل يج  أن تتوفر تمك العناصر بالكميات المناسبة لألشخاص المعدة لهم والتي تتناس  
مع السن والجنس ونوع العمل والمجهود المبذول والحالة الفسيولوجية وطبيعة الجو. ويج  أن 

يتمثل في تناوله القدر الذؼ يبقى عمى حياته يسعى الفرد إلى تحقيق التوازن في طعامه، والذؼ 
 حيحًا ويفي باحتياجاته الضرورية.ص

ويعتبر الطعام أمرًا أساسيًا لإلبقاء عمى حياة اونسان وحمايته وشفائه من األمراض. وعميه 
يج  تنمية العادات الغذائية المتوازنة لتناول الطعام، والتي يج  اال تقوم فقط عمى إشباع 

الجسدية لمفرد. وعمى الفرد أن يتوصل إلى الوزن األمثل من خالل مراقبة السعرات  االحتياجات
التي يتناولها والطاقة التي يبذلها. فإذا زاد ما يتناوله الفرد عما يستنفذ  من الطاقة فأن وزنه يزيد. 
ولكن إذا قمت كمية الطاقة التي يحصل عميها عن حاجة جسمه فان النتيجة هي نقص وزنه. 

ا إن الفرد السميم الصحيح هو الذػ تتساوػ كمية الطاقة التى يحصل عميها من غذائه مع ولذ
 . (0021) فتحى حسن كمية الطاقة التى يستنفذها فى نشاطه وحياته اليومية

أن شروط تخطيط وتكوين الوجبات التى تقدم بالفنادق  (0222السيد أبو طور ) وذكر
والقرػ السياحية والمستشفيات هى تقدير احتياجات الجسم من العناصر الغذائية المختمفة طبقا 
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لمسن والجنس وطبيعة المجهود والنشاط والحالة الصحية باوضافة لتقدير احتياجاته من الطاقة 
ية، باالضافة الى اولمام والفهم الجيد واالقتناع بأهمية التنويع اليومية طبقا لممقررات الغذائية الدول

الغذائي، مع مراعاة كافة شئون النظافة. وأن تكون الوجبات ذات رائحة جيدة ومظهرها جيد 
ولونها زاهي وأن تقدم في صورة جيدة. مما سبق يتضح عالقة الصحة والحياة بالغذاء والتغذية، 

تتوافر إال بالغذاء السميم الكامل، أو ما يسمى بالغذاء المتوازن، وهو  فالصحة الكاممة ال يمكن أن
 ذلك الغذاء الذؼ يحتوؼ عمى جميع العناصر الغذائية وبكميات مناسبة. 

السيد دمحم و (2009عادل مبارك )و (0213نيمة عامر، منال شوقي ) وأشار كل من
فطار وهي من أهم الوجبات الغذائية إلى أن الوجبات الغذائية تشمل وجبة او (0224أبو طور )

ساعة. ويقسم اوفطار إلى ثالثة أنواع النوع االول  12ألنها تأتي بعد فترة صيام تصل إلى 
إفطار خفيف يتكون من خبز أو بسكويت مع الشاؼ مثال. والنوع الثاني إفطار متوسط ويتكون 

ز وطبق فول مدمس أو من خبز وقطعة جبن أو بيض ومشرو . والنوع الثالث يتكون من خب
بيض أو جبن وحالوة أو زبدة ومربي ومشرو  وفاكهة أو خضر طازجة مثل الطماطم. ووجبة 
ن كان بعض األشخاص يفضمون وجبة العشاء  الغذاء أحد الوجبات الرئيسية لمعظم العائالت وا 

دل مع أن تكون هي الوجبة الرئيسية، عمى أن يقدم فيها أنواع من الخضروات الخضراء بالتبا
الصفراء أو البطاطس، كما يقدم األرز أو المكرونة مع أصناف طبق السالطة الذؼ يحتوؼ عمى 
الطماطم والجزر األصفر والبصل مع خضروات السالطة المعروفة )بقدونس، جرجير، خيار، 
خس....(. وتقدم المحوم أو األسماك أو يحل محمها الخضروات البقولية مثل البسمة، الفاصوليا 

ضراء أو الجافة أو العدس ويقدم في نهاية الوجبة الفاكهة أو بعض الحموؼ. ووجبة العشاء الخ
يج  أن يتم تناولها قبل النوم بوقت كاف وعطاء الفرصة لعممية الهضم قبل النوم، وأن تحتوؼ 
عمى أطباق خفيفة كاممة القيمة الغذائية ومن نماذج وجبة العشاء حساء عدس ساخن، جبن 

رغيف وفاكهة أو بيضة مسموقة أو مقمية، كو  كاكاو بالمبن، طماطم، ربع رغيف  أبيض، نصف
 أو جبن أبيض، خبز، فول أخضر أو عن . 

عمى أهمية  (0221عبد الرحمن مصيقر)و (2010) يوسف الكماشواتفق كل من 
مراعاة عددة مبادغ عند وضع النظم الغذائية المختمفة في حالة المرض مثل مدؼ مالئمة الغذاء 
لحالة جسم الشخص المريض. عمى أن تحتوػ الوجبة عمي جميع العناصر الغذائية مع ضرورة 
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عادؼ زيادة أو نقص عنصر أو أكثر تبعا لنوع المرض، وأن يتماشى بقدر اومكان مع النموذج ال
لمغذاء، مع مراعاة طريقة طهى الطعام، وأن يكون الطعام مرنا يتماشى مع عادات المريض. 
عمي أن يعود المريض إلي غذائه المعتاد في أسرع وقت ممكن، باوضافة الي تناول كميات 

 متوازنة من الفواكه والخضراوات ألهميتها الكبيرة ودورها الفعال في سرعة الشفاء.

أن الوجبات الغذائية التي تقدم في المستشفيات  Fuller and Kirk (1991)وذكر 
الكبرػ يشرف عمي إعدادها وتجهيزها بالمطبخ أخصائى تغذية عمي دراية عممية كافية بأسالي  
التغذية الصحيحة مع مراعات أن تقدم بمواصفات وطرق طهي محددة لضمان توافر القيمة 

حديد قائمة طعام لكل مريض وفقا لحالته الصحية. وأن تقدم الغذائية المطموبة بها. ويراعي فيها ت
بطريقة فاتحة لمشهية، حتي يقبل عميها المريض ويراعي فيها التنوع وعادات وميول المريض تجا  
بعض األغذية. كما يؤخذ في االعتبار المرضي الذين تقدم لهم الوجبات وفقا لحمية معينة. 

أخصائى تغذية عالجية داخل المنشأت الفندقية والقرػ  وبناءآ عمي ما سبق يتضح أهمية وجود
السياحية يمكنه تقييم الحالة الغذائية لمنزالء خاصة المرضى منهم، وتحديد الفئات الخاصة والتى 
تعانى من مشكالت صحية وتسير عمى نظام غذائى معين  يج  مراعاته فى الوجبات الغذائية 

الحالية بين الفنادق الكبرػ وبعضها في العقدين األخيرين  المقدمة لهم. وتعتبر الظروف التنافسية
من القرن الماضي وتحقيق التميز واوبتكار من أهم محددات التعامل مع هذ  االوضاع، مع هذا 
لم تعى الفنادق والقرؼ السياحية بأهمية تنفيذ وا عداد قوائم طعام لمنزالء المرضى كأحد أهم 

  .(0220منال الخولي ) مي تحقيق التميزاألسالي  واالدوات التي تساعد ع

التدريبية في مجال صحية الغذاء يج  أن  أن البرامج( 1225نوفل )مصطفى وأشار 
يحصل عميها كل من له عالقة بالغذاء والتغذية ويعمل فى المنشآت الغذائية باختالف أنواعها، 
كالفنادق أو القرػ السياحية أو المستشفيات أو المطاعم أو المدن الجامعية....وذلك بغرض 

فراد من االصابة باألمراض المتعمقة المساعدة فى تحقيق صحية الغذاء والعمل عمي حماية اال
بالغذاء والتغذية. ويطمق عميه أخصائي صحية الغذاء. ويمثل التدري  أهمية أساسية أضافته 
منظمة األغذية والزارعة ومنظمة الصحة العالمية إلى مسؤولياتهم في حماية ووعي جميع األفراد 

ات ومعدات استخدمت فى االعداد والتجهيز بدورهم فى النظافة العامة الغذائية ومتعمقاتها من ادو 
والتقديم،  ونظافة األغذية من التموث أو التمف. كما أن برامج التوعية الصحية يج  أن تغطي 
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الجوان  العامة لسالمة األغذية والمتعاممين معها. وينبغي أن تتوافر لممديرين والمشرفين عمى 
ارسات النظافة العامة لألغذية لكي يكون بوسعهم العمميات الغذائية المعرفة الالزمة بمبادغ ومم

الحكم عمي أخطار التموث المحتممة واتخاذ اوجراءات الضرورية لتصحيح جوان  القصور 
  .(0213)منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

ويتضررررح ممررررا سرررربق أنرررره يجرررر  وضررررع رؤيررررة واسررررتراتيجية قررررادرة عمرررري مواجهررررة التحررررديات 
الحالية والمستقبمية وزيادة قدرتها الذاتية فري التكيرف والمواءمرة مرع التغيررات فري البيئرة  اوقتصادية

التنافسررررية، ومررررن هررررذا المنظررررور فرررران االسررررتثمار فرررري القطرررراع الخرررردمي بالمنشررررآت الفندقيررررة والقرررررؼ 
السررياحية يتحقررق مررن خررالل ابتكررار أسررالي  وطرررق تميررز هررذا الفنرردق دون غيررر  مررن حيررث اتباعرره 

 الجررودة الشرراممة والترري اثبتررت فاعمياتهررا ونجاحهررا فرري قطاعررات أخرىمثررل القطرراع الصررحى لقواعررد 
 .(0212)الالن، جاك وماثيورتبك 

 مشكمة البحث:

فى بناء وا عداد برنامج تدريبى مقترح  وبناءآ عمى ما سبق تتبمور مشكمة الدراسة الحالية 
ولذلك تحاول الدراسة التأكيد لتفعيل دور إدارة األغذية والمشروبات بإعداد قوائم طعام عالجية. 

توجد فروق فى كل وعى مديرؼ إدارة  هلعمى ذلك من خالل اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:
نزالء بمحاورها المختمفة تبعا لمتغيرات األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية لم

هل  المستوػ االجتماعى االقتصادػ )النوع، السن،الجنسية،المسمى الوظيفى،الدورات التدربيية(؟،
دارة االغذية والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية  توجد فروق فى كل من وعى النزالء بدورا 

 عدد الزيارات، القتصادؼ االجتماعي )النوع،بمحاورها المختمفة تبعا وختالف متغيرات المستوؼ ا
هل توجد إختالفات فى كل من وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات فى  الجنسية(؟،

 تبعا لمتغيرات المستوؼ االقتصادؼ االجتماعي )السن، قوائم عالجية بمحاورها المختمفة إعداد
غذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام هل يتأثر وعى مديرؼ إدارة األ المستوػ التعميمى(؟،

عالجية لمنزالء بمحاورها المختمفة ببعض متغيرات المستوػ االجتماعى واالقتصادػ )النوع، 
هل يتأثروعى النزالء بدور إدارة االغذية  ،؟الدورات التدربيية( المسمى الوظيفى، الجنسية، السن،

المختمفة تبعا وختالف متغيرات المستوؼ  والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية بمحاورها
 عدد الزيارات،السن، الجنسية، المستوؼ التعميمي(؟ االجتماعي االقتصادؼ )النوع،
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 أىداف البحث:  

تهدف الدراسة الحالية بصفة رئيسية إلى دراسة وعى إدارة األغذية والمشروبات فى إعداد قوائم 
طعام خاصة لمنزالء المرضي  بالفنادق تكون مناسبة لحالتهم المرضية، ولتحقيق هذا الهدف 

 يج  االخذ فى االعتبار االهداف المحددة االتية:  

لمشروبات( بأهمية إعداد  قوائم طعام عالجية تحديد مستوػ وعى )مديرؼ إدارة األغذية وا .1
 .لمنزالء المرضى

دارة االغذية والمشروبات فى إعداد قوائم عالجيةتحديد مستوػ  .2 لمنزالء  وعى )النزالء( بدورا 
 .المرضى

فى كل من وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام  دراسة الفروق  -3
عالجية لمنزالء بمحاورها المختمفة تبعا وختالف متغيرات المستوػ االجتماعى واالقتصادػ 

 .)النوع، السن،الجنسية،المسمى الوظيفى، الدورات التدربيية(

دارة اال -4 غذية والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية دراسة الفروق فى كل من وعى النزالء بدورا 
 الجنسية، بمحاورها المختمفة تبعا وختالف متغيرات المستوؼ االقتصادؼ االجتماعي )النوع،

  .عدد الزيارات(

الكشف عن االختالفات فى كل من وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات فى إعداد  -5
ختالف متغيرات المستوؼ االقتصادؼ االجتماعي قوائم عالجية بمحاورها المختمفة  تبعا و

  .)السن،المستوػ التعميمى(

تحديد أثربعض متغيرات المستوػ االجتماعى واالقتصادػ )النوع، السن،الجنسية،المسمى  -6
فى وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم  الوظيفى، الدورات التدربيية(

  .بمحاورها المختمفةطعام عالجية لمنزالء 

تحديد أثربعض متغيرات المستوػ االجتماعى االقتصادػ )النوع،عدد الزيارات، السن،   -7
الجنسية، المستوؼ التعميمي( فى وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات فى إعداد قوائم 

 .عالجية بمحاورها المختمفة
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خاصة  شيفات نحوا عداد قوائم طعام عالجيةبناء وا عداد برنامج تدريبى مقترح لتنمية وعى ال  -8
 .بالنزالء المرضي

 أىمية البحث:  

تتجمى أىمية الدراسة  الحالية من خالل أىمية المتغيرات التى تناولتيا وتوظيف النتائج فى 
 من خالل اآلتى: مجالين ىامين ىما المجال العممى النظرى والمجال التطبيقى وذلك

 والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام خاصة بالنزالء المرضي.توعية مديرؼ إدارة األغذية  .1

رفرررع مسرررتوػ رضرررا النرررزالء المرضرررى بالفنرررادق مرررن خرررالل إعرررداد قررروائم طعرررام خاصرررة برررالنزالء  .2
 المرضي.

مساعدة متخذؼ القرار داخل الفنادق عند وضع وتطوير السياسات التي تهدف إلى تحقيق  .3
ظروفهم الصحية المختمفة وتعزيز الميزة التنافسية وتمبية رغبات جميع النزالء المرضى حس  

 لمفندق.

الكشف عن الجوان  السمبيه أو إاليجابيه في عمل إدارة األغذية والمشروبات نحو تخطيط  .4
اقتراح بعض الوجبات المقدمة لمنزالء ذوػ مع  وا عداد قوائم طعام خاصة لمنزالء المرضى

  .األمراض األكثر انتشاراً 

  الدراسرررة فرررى كونهرررا تواكررر  التوجهرررات العالميرررة لحرررث الفنرررادق نحرررو إعرررداد تتجمرررى أهميرررة  هرررذ .5
 وتنفيذ قوائم طعام خاصة بالنزالء المرضي.

ر الدراسة الحاليرة برنرامج  تردريبى مقتررح وأطرر نظريرة مرجعيرة ومقراييس لمتغيررات البحرث توف .6
قبل، نظرررًا لعرردم بمكوناتهررا الفرعيررة ترردعم البرراحثين المهتمررين بمثررل هررذ  الموضرروعات فررى المسررت

تررروافر أبحررراث عربيرررة فرررى حررردود عمرررم الباحثرررة تناولرررت متغيررررات البحرررث فرررى  تفعيرررل دور إدارة 
 األغذية والمشروبات من خالل إعداد قوائم طعام خاصة بالنزالء المرضى.
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 فرض البحث:

 توجد فروق دالة إحصائيًا فى كل وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم  -1
طعام عالجية لمنزالء بمحاورها المختمفة تبعا لمتغيرات المستوػ االجتماعى واالقتصادػ 

  .)النوع، السن،الجنسية،المسمى الوظيفى، الدورات التدربيية(

دارة االغذية والمشروبات فى  -2 توجد فروق دالة إحصائيا فى كل من مستوػ وعى النزالء بدورا 
فة تبعا وختالف متغيرات المستوؼ االقتصادؼ إعداد قوائم عالجية بمحاورها المختم
  .االجتماعي )النوع،عدد الزيارات، الجنسية(

وجود تباين  دال إحصائيا فى كل من مستوػ وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات  -3
فى إعداد قوائم عالجية بمحاورها المختمفة تبعا لمتغيرات المستوػ االقتصادؼ االجتماعي 

  .ستوػ التعميمى()السن،الم

يتأثروعى مديرؼ االغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء المرضى  -4
بمحاورها المختمفة تبعا الختالف متغيرات المستوؼ االجتماعي االقتصادؼ )النوع، السن، 

 .الجنسية، المسمي الوظيفي، الدورات التدريبية(

ية والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية بمحاورها المختمفة يتأثروعى النزالء بدور إدارة االغذ -5
ببعض متغيرات المستوؼ االجتماعي االقتصادؼ )النوع، عدد الزيارات، السن، الجنسية، 

 المستوؼ التعميمي(.

 األسموب البحثى

 أدوات البحث:  

 يتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحميمى. منيج البحث: -

 ىيم اإلجرائية:المصطمحات العممية والمفا

كل ما يتناوله الفرد من مأكل أو مشر  سواء كان هذا مفيدًا لمجسم )يحتوػ (: Dietالغذاء ) -
أوغير مفيد )غير كافي من حيث الكم أو  عمى جميع العناصر الغذائية بالمقادير المطموبة(

 .(0212فتحى حسن ) الكيف( أوقد يكون ضارا بالصحة )مثل الكحوالت والتدخين(
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: كل ما يتناوله الفرد أو يستهمكه من مأكل أو مشر  ويكون إجرائياً  (Dietالغذاء ) ويعرف -
 متفقًا مع إحتياجات جسمه من العناصر الغذائية )كما وكيفا(، وبالتالي يعود عميه بالفائدة.

: يقصد به العمميات الحيوية التي تجرػ عمى العناصر (Scince of Nutritionعمم التغذية  -
اية من دخولها الجسم عن طريق الفم إلى خروج المتبقي منها في صورة فضالت. الغذائية بد

وتشمل هذ  العمميات:  )المضغ، البمع،الهضم،االمتصاص،التمثيل الغذائي(،واألضرار الناتجة 
عن نقص أو زيادة تمك العناصر فى الغذاء. كما يختص بطريقة التجهيز واوعداد والتقديم في 

والتغذية تعني حصول الجسم عمى كل ما يحتاجه  .(0212تحى حسن )فصورة صحية وشهية 
)كوثر من العناصر الغذائية،وتتطم  التغذية السميمة اختيار الغذاء المناس  الحتياجات الجسم 

 (.0224كوجك، 

هو العمم الذؼ يهتم بسبل امداد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية ويعرف إجرائيًا بأنو  -
و  وبناء جسم سميم خالي من األمراض من خالل تناول الغذاء الصحي االزمه لمراحل نم

 بطريقة سميمه.

هو الغذاء الخالي من الميكروبات أو سمومها أو من المواد :Helthy Diet)الغذاء الصحي ) -
الكيميائية المختمفة مثل الزرنيخ،الرصاص،الكادميوم،لزئبق أوالمواد الممونة الغير مصرح 

 .(0212)فتحى حسن الغذاء صالح لالستهالك اآلدمي باستخدامها ويكون 

بأنه هو الغذاء الذؼ يحتوؼ عمي كافة العناصر الغذائية التي  :إجرائياً  الغذاء الصحي ويعرف -
 يحتاجها الجسم والتي تتناس  مع حالة الفرد مع سالمة الغذاء المقدم.

المتناول الحتياجات الجسم، يعنى عدم مالئمة نوعية الغذاء (: Malnutritionسوء التغذية ) -
فى نفس الوقت، مما يؤدػ الى  بالزيادة والنقص فى أكثر من عنصر من العناصر الغذائية

اوصابة بأمراض سوء التغذية. وتنتشر أمراض سوء التغذية بين األغنياء والفقراء والمتعممين 
لديهم ومن أهم  وغير المتعممين وسكان الحضر والريف ويرجع ذلك الى نقص الوعى الغذائى

)فتحى حسن النحافة، االمساك...الخ(  لكواشيركور، النقرس، أمراض سوء التغذية )السمنة،
0212). 
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تناول الفرد لغذاء غير متناس  مع حالته الجسمانيه أو العمريه أو  بأنه :ويعرف إجرائياً  -
 الصحية مما يؤدؼ الي ظهور بعض األمراض.

المقصود بالتثقيف الغذائي هو عممية تطبيق  (:Nutrition Educationالتثقيف الغذائي ) -
الحقائق الصحية في مجال التغذية إلى أنماط سموكية سميمة عمى مستوػ الفرد والمجتمع وذلك 
باستعمال األسالي  التربوية والدعائية الحديثة وذلك عن طريق تعميم الفرد كيفية حماية نفسه 

وسموك األفراد فيما يتعمق بالغذاء والتغذية مع  من أمراض نقص وسوء التغذية، تغيير أفكار
التركيز عمى صحة وغذاء األم الحامل والمرضع واالطفال والمراهقين والمسنين ونظافة الغذاء 
وكذلك تصحيح المفاهيم والعادات الغذائية المستحدثة مع تشجيع العادات السميمة وتزويد أفراد 

في معنوياتهم واتجاهاتهم وممارستهم فيما يتعمق المجتمع بالخبرات الالزمة بهدف التأثير 
 (.0212)فتحى حسن بالصحة والتغذية تأثيرًا ايجابيًا 

بأنه هو العمم ومعرفة المبادغ االساسية في مجال التغذية  :التثقيف الغذائي إجرائياً  ويعرف -
السميمة وذلك لكيفية الحصول عمي غذاء مناس  ذات قيمة غذائية عالية يمبي جميع احتاجاته 

 الغذائيه مع منع الكثير من أمراض سؤ التغذية.

ة عبارة عن أغذيغذائية إعطاء المرضى وجبة (:  Nutrition Patientsتغذية المرضى ) -
طبيعية أو وجبة غذائية عادية تم تحويرها من حيث طريقة تجهيزها وطهيها وعناصرها الغذائية 

  (.0221)منى خميل من حيث الكم والكيف لتناس  الحالة المرضية التى يعانى منها المريض 

هي التغذية التي تتم داخل المستشفي أو خارجها عن  :لمتغذية العالجية المفيوم االجرائي -
طريق العناية بالحميات وتخطيطها عن طريق تحوير الغذاء كما ونوعا وكذلك تغيير محتوؼ 
الطاقة وتحديد االحتياجات الغذائية المناسبة بما يتالءم مع حالة المريض والمساعدة عمي 

 الشفاء.

بأنها نشاط يهتم ( 0214نعمة رقبان وآخرون )وقد عرفتها  (:Managementاإلدارة ) -
بالتنسيق بين الجهود وتعاون جميع األفراد واوستخدام األمثل لمموارد المتاحة لتحقيق األهداف 

 المنشودة ويشمل هذا النشاط عمى تحديد األهداف،التخطيط،التنظيم،التنفيذ،التقييم 
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فنادق أو الُنُزل جمع أنزال هو مسكن يسكن فيه الشخص لوقت  هاعيجم (:Hotelالفندق ) -
قصير مقابل أجر، مؤثث مفروش وقد يكون مزودًا بأجهزة منزلية ووسائل راحة وترفيه؛ مع 
توفير خدمات الطعام والنظافة والصيانة وغيرها. وهو عص  نشاط السياحة في كل دولة؛ 

ان  المنتجعات والقرػ السياحية والمطاعم. فوجود شبكة قوية من الفنادق ينشط السياحة بج
نجوم، حس  تقييم مواصفات ومستوػ جودة المكان  5وتصّنف الفنادق من نجمة إلى 

 (.0213)نيمة جابر، منال شوقى والخدمات والرفاهية والفخامة 

من : يعد الفندق من االماكن التي تقدم خدمات االقامة والمأكل والمشر  لفترة التعريف االجرائي -
 .الوقت مع توفير سبل الراحة من خالل تقديم خدمة مميز  لمنزالء

  حدود البحث:

( فرد من مديرؼ إدارة االغذية 49إشتممت عينة البحث عمى ) الحدود البشرية: -1
( نزيل من النزالء وتم اختيارهم بطريقة 299وعمى ) من كل فئة(،29) والمشروبات والشيفات

 .فندق( 29غرضية صدفية من داخل )

 تم التطبيق عمى عينة الدراسة األساسية بإختيار مجموعة من الفنادق الحدود المكانية: -2
 جنو  سيناء بمنطقة ذات األربع والخميس نجوم بجمهورية مصر العربية بطريقة عشوائية

نظرا لما تتميز بها هذ  المنطقة من عوامل جذ  سياحي واستقطا   (شرم الشيخ)مدينة 
 خارج مصر أو داخمها.ن مالسائحين سواء 

تم تطبيق أدوات البحث وتجميعها فري الفتررة الزمنيرة )مرايو، يونيره، يوليرو( الحدود الزمنية: 
 م.2919لعام 

 إعداد وبناء أدوات البحث:  -

 . إستمارة بيانات أولية لعينة البحث.1

قوائم طعام .إستمارة إستبيان لقياس وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد 2
 المرضى. خاصة بالنزالء عالجية

. استمارة استبيان لقياس وعى لمنزالء بدور إدارة األغذية والمشروبات فى إعداد قوائم طعام 3
 عالجية خاصة بالنزالء المرضى
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. بناء وا عداد برنامج تدريبي مقترح لتنمية وعي الشيفات نحو إعداد قوائم طعام عالجية خاصة 4
  ى.بالنزالء المرض

تم إستيفاء البيانات البحثية من خالل ثالث إستبيانات عن طريق  أسموب جمع البيانات:
 Structured in – Depth Face to Faceالمقابمة الشخصية تم ذات االسئمة محددة اوجابة 

Interview Format وتم تفضيل هذ   ،و لتكون الطريقة الرئيسية في جمع البيانات العممية
جمع البيانات عمى الرغم من استهالكها الوقت والجهد الكبيرين في الحصول عمى الطريقة في 

البيانات، وصعوبة تحميل البيانات المستقصة عنها.إال أنها تتميز بعدة عوامل منها المرونة 
والتيقن من إدراك عناصر عينة البحث لممراد من كل سؤال واوجابة عميه باوجابة الصحيحة، 

فير كم هائل من البيانات عن طريق إتاحة الفرصة لعينة البحث بالتحدث. مما وبقدرتها عمى تو 
 يتيح فرصة أكبر في تحميل البيانات المنتقاة.

واستغرقت مدة المقابمة الشخصية مع كال من مديرػ إدارة األغذية والمشروبات والشيفات 
من النزالء المرضى  299دقيقة، كما تم توزيع استمارات استبيان لعدد  59تحت الدراسة حوالي 

تصميم ىذه بالفنادق والقرػ السياحية تحت الدراسة  خالل  نفس الفترة الزمنية، ومن أجل هذا تم 
 اإلستبيانات في ضوء األىداف البحثية وتتضمن:

ذية( وتشتمل عمى غيتضمن البيانات األولية عن عينة البحث )مديرػ األاإلستبيان األول:  -1
وعمى النزالء عينة البحث  .السن، المسمى الوظيفى،عدد الدورات التدربيية()النوع، الجنسية، 

شتممت عمى )النوع،عدد الزيارات،الجنسية،المستوػ التعميمى وفق ثالث مستويات تبدأ من  وا 
مستوػ منخفض )أمي، يقرأ ويكت ، حاصل عمى االبتدائية، حاصل عمى اوعدادية(، 

ية عامة(، مستوػ مرتفع )شهادة جامعية، شهادة فوق مستوػ متوسط )شهادة متوسطة أو ثانو 
 (. 3-1الجامعية( وتتدرج المستويات التعميمية بتقييم يبدأ من )

يشهد لها بالقيمة العممية فى إعداد  التى وقد تمت االستعانة بأهم المراجع والكت  والمقاالت
ساسي لكافة البيانات النظرية انى والثالث والبرنامج المقترح، لتكون هي المرجع األثاوستبيان ال

المجمعة داخل هذ  الدراسة. وتم تنسيق الدراسات النظرية المجمعة في إطار معين قائم عمي 
البيانات التي تتيح  امكانية تفعيل دور إدارة األغدية والمشروبات خالل  تمكل عرض ستسم

والتعرف عمي  ،قرؼ السياحيةاالهتمام بإعداد وجبات غذائية خاصة بالمرضي النزالء بالفنادق وال
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ا النوع من القوائم الغذائية داخل ذ  القوائم وأهم العوائق التي تعيق تخطيط مثل هذكيفية تصميم ه
الفنادق والقرػ السياحية، والشروط الواج  توافرها عند اعداد قوائم طعام معدة خصيصا لمنزالء 

ية  في استيعا  عدد اكبر من النزالء. وما المرضي، واالستفادة منها داخل الفنادق والقرػ السياح
هي أهم المعوقات التي تمنع تطبيقها داخل الفنادق. إضافة الي التعرف عمى أهم المقترحات 
واالسس التي يتم االعتماد عميها مستقبال لتنفيذ واعداد وتخطيط قوائم طعام معدة لمنزالء لمذين 

 يعانون من أمراض األكثر شيوعًا.

تم إعداد إستبيان يقيس مستوػ وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات الثانى: اإلستبيان -0
حتوػ المقياس فى صورته  بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية خاصة بالنزالء المرضى وا 
النهائية عمى ثالث محاور: المحور األول: إدارة األغذية والمشربات ويتكون من 

عبارة(، المحور الثالث: الوعى 22م ويتكون من )عبارات(،المحور الثانى: قوائم الطعا8)
 عبارات(9الغذائى الصحى ويتكون من )

تم إعداد إستبيان يقيس مستوػ وعى النزالء المرضي نحو دور إدارة اإلستبيان الثالث: -4
حتوػ المقياس  األغذية والمشروبات فى إعداد قوائم طعام عالجية خاصة بالنزالء المرضى، وا 

: إدارة األغذية والمشربات ويتكون من المحور األولئية عمى ثالث محاور: فى صورته النها
: الوعى المحور الثالثعبارة(، 13: قوائم الطعام ويتكون من )المحور الثانىعبارات(، 5)

 عبارات(.6الغذائى الصحى ويتكون من )
عداد البرنامج التدريبى المقترح صفة رئيسية : ويهدف البرنامج التدريبى المقترح ببناء وا 

تنمية وعى مديرػ إدارة األغذية والمشروبات )فئة الشيفات( بإعداد قوائم طعام خاصة إلى 
بالنزالء المرضى  من خالل تدري  الشيفات عمى كيفية إعداد قوائم طعام عالجية تتناس  مع 

والتي تتمثل  (0214) منظمة الصحة العالميةبعض األمراض األكثر إنتشارًا حس  إحصائيات 
السكر، الكبد، القم ، السمنه، ضغط الدم، الحساسية، وسوف يتبع البرنامج  في األمراض اآلتيه:

التدريبى المقترح أسمو  التقييم المبدئى ما قبل البرنامج، ثم التقييم المرحمى أثناء تطبيق البرنامج، 
وهى  الجمسة األولىس جمسات وقد إحتوػ البرنامج عمى خم .ثم التطبيق البعدػ مابعد البرنامج

والتى كان محتواها العممى بعنوان )الوجبة الغذائية  الجمسة الثانيةالجمسة التعريفية يميها 
والجمسة وكان محتوها العممى بعنوان )قوائم طعام عالجية(،  الجمسة الثالثةالمتزنة(، يميها 
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ي تساعد الشيفات لموصول الي وكان محتواها العممى بعنوان )المهارات والخبرات الت الرابعة
: شممت التطبيق البعدػ وشكر وختام ألفراد الجمسة الخامسةاالحترافية(، وفى األخير كانت  
 العينة فهى بمثابة جمسة ختامية.

 الجمسة األولى: الجمسة التمييدية
عنوان 
 الجمسة

زمن 
 الجمسة

المفاىيم 
 األساسية

أىداف 
 الجمسة

الطرق والوسائل 
 اإلرشادية

 محتــوى العممـىال

تعارف 
بين 

الباحثة 
والشبفات 
)أفراد 
العينة 
 التجريبية(

69 
دقيقة 
يتخممها 
19 

دقائق 
 راحة

التعرف  -1
عمى عينة 
 الدراسة.

توضيح  -2
البرنامج 
جراءاته  وا 
وأهدافه 

وخطوات السير 
فيه ألفراد 
 العينة.

التعرف  -1
عمى عينة 
الدراسة 
بشكل 
 دورػ.

توزيع  -2
االستبيان 
القبمى عمى 

عينة 
 الدراسة.

إعطاء  -3
فكرة بسيطة 

عن 
البرنامج 
 اورشادػ

توضيح  -4
أهداف 
البرنامج 

عصف  -1
 الذهن

(Brain 
Storm) 

تصوير  -2
 فوتوغرافي

تقدم الباحثة نفسها إلى )أفراد 
العينة التجريبية( وتتعرف عمى 
أسمائهم ثم توضح لهم العمل 
الذػ ستقوم به والهدف من 
لقائها معهم ثم تقوم الباحثة 

بتوزيع ظرف يحمل رقم خاص 
بكل فرد من أفراد العينة 

ويحتوػ عمى األدوات اآلتية 
 -كراسة  -)االستبيان القبمى 

قمم حبر( لكل فرد لحين 
استعماله فى تدوين 

المالحظات أثناء شرح 
البرنامج وتطم  من كل فرد 
منهم أن يحفع رقمه الموجود 

وم الباحثة عمى الظرف ثم تق
بتوضيح الطريقة الصحيحة 
لكيفية اوجابة عمى االستبيان 

( فى √وذلك بوضع عالمة )
الخانة المناسبة له من وجهة 
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نظر كل منهم ثم تطم  منهم  وجمساته.
ممئ االستبيان بعد قراءة كل 
عبارة من عبارات االستبيان 
جيدا  ثم تجمع الباحثة 

االستبيانات من الشيفات بعد 
ابة ثم تقوم االنتهاء من اوج

الباحثة بإعطاء فكرة بسيطة 
عن البرنامج اورشادػ والهدف 

 منه.

 
 الجمسة الثانية

عنوان 
 الجمسة

زمن 
 الجمسة

المفاىيم 
 األساسية

 األىداف اإلجرائيـــــة

من المتوقع فى نياية كل جمسة أن يكون كل 
 -شيف قادرعمى أن:

 

الطرق 
والوسائل 
األىداف  اإلرشادية

 المعرفية
 األىداف الميارية

األىداف 
 الوجدانية

الوجبة 
الغذائية 
 المتزنة

22 
دقيقة 
يتخمميا 

(12 )
دقائق 
 راحة

مفيوم  -1
الوجبة الغذائية 
وىي الوجبة 
التي تشتمل 
عمي كل 
العناصر 
الغذائية 

وبكميات تسد 

يذكر  -1
القوائم التي 
يقوم باعدادىا 
غير متزنو 

حسب المعايير 
الدولية نظرا 
الن حالة 
الكساد 

يطبق اعداد  -1
وتنفيذ قوائم 

الطعام المقترحة 
من جية ادارة 
االغذية 

والمشروبات 
 والمتفق عمييا

يعطى  -0

يتابع  -1
الباحثة 
باىتمام 
أثناء 
عرضيا 
لموسائل 
 اإلرشادية

ييتم  -0

المحا -1
 ضرة

المناق -0
فى  شة

جموعة 
 صغيرة

السبو  -4
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حاجة الفرد وان 
تكون خالية من 
اي مصدر 
 مموث ليا.

مكونات  -0
الوجبة 
الغذائية، 

تخطيط وشروط 
الوجبة الغذائية  

تنحصرفي 
 النقاط التالية:

- - 
تقدير احتياجات           

الجسم من 
العناصر 

الغذائية  طبقا 
لمسن والجنس 
والنشاط  

والحالة الصحية 
لمفرد وطبقا 
لمتوصيات 
 الغذائية

السياحي التي 
تمر بيا البالد 
ال تساعد عمي 
اعداد مثل ىذا 
النوع من 
 الوجبات

يعدد  -0
القوائم الحالية 
و المحدده 
والمختارة من 
جية االدارة 
أوالبوفييات 
 المفتوحة.

يفيم أىمية  -4
اعداد القوائم 
المتزنو لمنزالء 
وضرورة 
 تقديميا.

يوضح أن  -3
تمك القوائم  تعد 

تنافسية، ميزة 
حيث تساعد 
عمي تميز 

الفندق وجذب 

نموذج من  
نوعية قوائم 

الطعام والوجبات 
المقدمة في 
 الوقت الراىن.

رة يكتس  مها-3
التفرقة بين قوائم 
الطعام المتبعة 
بالفنادق وكيفية 
اعداد وتنفيذ 
وتجهيز وجبة 

 غذائية.
يالحظ  -3

الوسائل 
اإلرشادية 

المستخدمة أثناء 
 الشرح

يالحظ  -5
 الصورأو

الرسوم 
التوضيحية أثناء 

 الشرح.

بالتعرف 
كيفية عمى 

اعداد قوائم 
طعام 
غذائية 
 لمنزالء.

يشعر  -4
بأىمية 

اعداد قائمة 
متزنو 

صحيا طبقا 
لممواصفات 
الغذائية 
الدولية 
 المتبعة.

 رة

وسيمة  -3
 توضيحية

تصوير  -5
 فوتوغرافى

مجموعة  -2
تصوير 
 فيديو
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النزالء مما 
يترتب عميو 
زيادة االرباح 
 لمفندق.

 
 الجمسة الثالثة

 

عنوان 
 الجمسة

 

زمن 
 الجمسة

 

 المفاىيم األساسية

 األىداف اإلجرائيـــــة

من المتوقع فى نياية كل جمسة أن يكون 
 -كل شيف قادرعمى أن:

 

الطرق 
والوسائل 
األىداف  اإلرشادية

 المعرفية 
األىداف 
 الميارية

األىداف 
 الوجدانية 

قوائم 
طعام 

عالجية 
شاممة 

األمراض 
المنتشرة 
)مرض 
السكر، 
الكبد....ا

 لخ(

22 
دقيقة 
يتخمميا 

(12 )
دقائق 
 راحة

مفيوم التغذية  -1
العالجية:ىي مقدار 
ما يتناولو الفرد من 
كميات طعام وانواع 
طعام تتناسب مع 
حالتو الصجية أو 
نونع المرض الذي 

 يعاني منو 

أمراض سوء -0
التغذية: وىي 

الحاالت المرضية 
الناجمة من النقص 

يوضح  
التقصير من 
جية ادارة 

الفندق عمي 
االىتمام 
بعممية 

التدريب لدي 
 الشيفات.

يفيم  -0
اىمية 
التدريب 

بصورة دورية 
ومستمره 

يستخدم   -1
القوائم 

المقترحة 
والتي تتناسب 

مع الحالة 
المادية 

واالقتصادية 
 لمنزيل.

يعطى  -0
الشيف 

نموذج.من 
بعض قوائم 

يتابع  -1
الباحثة 

باىتمام أثناء 
عرضيا 
لموسائل 
 اإلرشادية

ييتم  -0
بالتعرف عمى 

نوعية كل 
مرض وكيفية 
االعداد لقوائم 
الطعام التي 

1- 
 المحاضرة

0- 
المناقشة فى 

مجموعة 
 صغيرة

 السبورة -4

وسيمة  -3
توضيحية 

عن 
االساليب 
والجيات 
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أو االفراط في تناول 
عناصر غذائية ال 

تناسب أو يحتاجيا ت
 الفرد.

اليدف من -4
تدريب الشيفات وىو 
كيفية اعداد قوائم 

طعام عالجية 
متناسبة مع بعض 
األمراض التي تعاني 
منيا بعض النزالء 

 بالفنادق.

اعطاء نبذة -3
لمشيف عن اكثر 
األمراض المنتشره 
داخل مصر والتي 
من اىميما مرض 
السكر والذي يعرف 

بأنو اضطراب 
غذائي في التمثيل ال

خاليا الجسم والتي 
تكون غير قادرة 
عمي امتصاص 

الجموكوز من مجري 

لمقدرة 
مستقبمية  ال

عمي المنافسة 
والمواكبة بما 
تقدمو الفنادق 

 العالمية.
يعدد  -4

أمثمة من 
بعض الفنادق 
العالمية التي 
تقوم بتدريب 

الشيفات 
بصورة 
 مستمر

مع تبادل 
الخبرات من 
بعض فروع 

الفندق 
الدولية من 

وقت الخرمثل 
سمسمة فنادق 

الماريوت 
وىيمتون 

وغيرىا من 
الفنادق 

الطعام 
 المقترحة.

يفرق   -4
بين بعض 

وائم الق
العالجية 
لبعض 

 األمراض.
يالحظ  -3

الوسائل 
اإلرشادية 
المستخدمة 
 أثناء الشرح

ياخذ  -5
بعض الصور 
أو الرسوم 
التوضيحية 
 أثناء الشرح.

مع  تتناسب
كل مرض 
حسب 

ارشادات 
منظمة 
الصحة 
 العالمية.

يشعر  -4
بقيمة واىمية 

التدريب 
المستمر 

لمواكبة التقدم 
واالتجاه 
الدولي 
وخاصة 
المرتبط 

بتطبيق خدمة 
التغذية 
 العالجية.

التي يمكن 
ان يستفيد 
بيا في 
عممية 
 التدريب

تصوير  -5
 فوتوغرافى

تصوير  -2
 فيديو
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الدم وتحويمو الي 
طاقة مطموبة لمعمل 
البيولوجي لمجسم 

واالنشطة اليومية ، 
مرض الكبد وىو 
ثاني األمراض 

انتشارا وينشأ من 
عدة اسباب منيا 

العدوي بالفيروسات 
والبكتريا والطفيميات 

ومنيا اسباب 
والتي تعتبر  غذائية

السبب الرئيسي 
لتميف الكبد الناجم 

من تناول 
المشروبات 

الكحولية أو التياب 
الكبد الفيروسي 
الناتج من تناول 
 طعام غير مموث.

 العالمية.

يفسر  -3
أسباب عدم 
االىتمام 
بعممية 
التدريب 

ويرجعو إلى 
وجود السبب 
الرئيسي وىو 
ما تمر بو 
البالد في 

 .الوقت الراىن

 
 الجمسة الرابعة

عنوان 
 الجمسة

زمن 
 الجمسة

المفاىيم 
 األساسية

 األىداف اإلجرائيـــــة

من المتوقع فى نياية كل جمسة أن يكون 
 -كل شيف قادرعمى أن:

الطرق 
والوسائل 
 اإلرشادية
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األىداف 
 المعرفية

األىداف 
 الميارية

األىداف 
 الوجدانية

 
الميارات 
والخبرات 
التي 
تساعد 
الشيفات 
لموصول 
الي 
االحتراف
 ية

 
 
 
 
 
 
 
 

دقيقة  22
يتخمميا 

(12 )
دقائق 
 راحة

االلمام  -1
ببعض الميارات 
التي البد أن 

يتسم بيا اثناء 
الخدمة من حيث 
المباقة واالىتمام 
الدائم بالنظافة 
الشخصية وحب 

المينو التي 
يقوم بيا 

والشغف لتطوير 
الذات وتعمم ما 
ىوجديد بالمينو 

والقدرة عمي 
العمل تحت 

ضغط واوقات 
طويمة والتقبل 
لنقض االخرين 

وغيرىا من 
 الميارات االخري 

اليدف من  -0
توافر الميارات 

والخبرات لمشيف 

يحدد  -1
اىمية 
االلمام 

بالميارات 
والخبرات 
الكافية 
لمقيام 
بميامو 
واالرتقاء 

 بيا.

يعدد  -0
انواع قوائم 

الطعام 
المختمفة 

التي يقدميا 
الفندق 
والتي ال 
يقدميا 
الفندق 

والتي يجب 
ان تتوافر 
وضرورة 

. يطبق 1
البرنامج 

الخاص بتنمية 
الميارة بكل 
 شغف ودقة.

يعطى  -0
نموذج باىم 
تمك الميارات 
والخبرات التي 

البمد ان 
يكتسبيا لكي 

تمكنو 
باالرتقاء في 

 عممو.

يكتسب  -4
ميارة التفرقة 
بين كيفية 

التخطيط لكل 
قائمة طعام 
عمي حدة 

والتي تتناسب 
مع نوع 

يتابع  -1
الباحثة باىتمام 
أثناء عرضيا 

لموسائل 
 اإلرشادية

ييتم  -0
بالتعرف عمى 
كل ماىو جديد 
في ىذا المجال 
وما يساعده 
من اكساب 

خبرات وميارات 
 جديدة.

يقدرقيمة -4
اإلتجاه 

نحوالعمل 
 باحترافية عالية 

3- 
يشعربأىمية 
اعداد وجبة 

صحية يطمبيا 
في حالة النزيل 

 المحاضرة. -1

المناقشة  -0
فى مجموعة 

 صغيرة.

 السبورة. -4

وسيمة  -3
 توضيحية 

تصوير  -5 
 فوتوغرافى.

تصوير  -2
 فيديو.
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ان يصل 
لمستوي 
االحترافية 

لمواكبة التنافس 
بين الفندق 
خري والفنادق اال

وااللمام الكامل 
بطرق الطيي 

المختمفة وانواع 
قوائم الطعام 
المختمفو 
واساليب 
تخطيطيا 
 وتنفيذىا.

معايير -4
اختيار القوائم 
التي تناسب 
العمالء من 
حيث حالتيم 

الصحية والسن 
ونوع العميل 

وتقاليده الغذائيو 
حسب طبيعة 
بمده وأيضا 

الحالة 

 االلمام بيا. 

يفيم  -4
الفرق بين 

العمل 
بخبرات 
وميارات 
الداء كافية 

العمل من 
 عدمو.

تفسر  -3
اىمية 
الخبرة 

والميارة لو 
حتي يمكنو 
من تنفيذ 
الوجبة 

المناسبة 
لمعميل 

سواء كان 
مريض أو 
كبير في 
السن أو 

طفل والعمل 
عمي تمبية 

االعميل 
وطبيعة 
المناسبة 

سواء كانت 
حفالت أو 
مؤتمرات أو 

 غيرىا.

يالحظ  -3
الوسائل 
اإلرشادية  أو 
الصور أو 
الرسوم 
التوضيحية 
المستخدمة 
 أثناء الشرح.

 

اذا كان يعاني 
 من مرض ما.
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االقتصادية لمفرد 
وادارة الفندق 

 الدولة ككل.(.و 

 رغباتو.

 الجمسة الخامسة الجمسة النيائية:

عنوان 
 الجمسة

زمن 
 الجمسة

المفاىيم 
 األساسية

 األىداف اإلجرائيـــــة

نياية كل جمسة أن تكون من المتوقع فى 
 -كل شيف قادرعمى أن:

الطرق 
والوسائل 
األىداف  اإلرشادية

 المعرفية
األىداف 
 الميارية

األىداف 
 الوجدانية

شكر 
 وختام

69 
دقيقة 

يتخممها 
(19 )

دقائق 
 راحة 

توزيع  -1
االستبيان 
 البعدػ.

إجراء التقييم  -2
النهائى عمى 

 العينة التجريبية.

توجيه  -3
الشكر والتقدير 
ألفراد العينة 

المشتركين فى 
 البرنامج.

 

يذكر  -1
المفاهيم 

والنقاط الهامة 
المرتبطة 
بموضوع 

تفعيل ادارة 
االغذية 

والمشروبات 
من خالل 
اعداد قوائم 

غذائية لمنزالء 
المرضي 

بالفنادق والتى 
عرضت اثناء 

جمسات 

يستعين  -1
بما اكتسبه 

من معمومات 
فى ومهارات 

االجابة عمى 
 االستبيان.

يتقن  -2
الشيف ممئ 

بيانات 
 االستبيان.

يكتس   -1
الثقة بالنفس 
من خالل 
قدرته عمى 
تذكر بعض 

المفاهيم والنقاط 
التى قدمت له 
أثناء الجمسات 

طوال مدة 
عرض 
 البرنامج.

يؤمن  -2
بأهمية وقيمة 
تقديم برامج 

التوعية 

تقوم الباحثة 
بتوزيع 

االستبيان مرة 
اخرػ عمى 
الشيفات مع 
عرض بعض 

النصائح العامة 
لهم مع توضيح 
اهمية دور إدارة 

األغذية 
والمشروبات فى 

كيفية اعداد 
قوائم طعام 

لمنزالء 
 .المرضي
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 البرنامج

 

اورشادية فى 
تحسين وتعديل 
م بعض المفاهي
واالتجاهات 

الخاطئة 
المرتبطة 

بنوعية قوائم 
 الطعام المقدمة 

مع توجيه 
الشكر والتقدير 

ية فى نها
 الجمسة.

 تقنين األدوات:  يقصد به حسا  صدق وثبات المقاييس:
   حساب صدق المقاييس: -أوالً 

 صدق المحتوي:   -)أ(

لمتأكد من صدق المحتوؼ تم عرض مقياسي وعي مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات 
األغذية  بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية خاصة بالنزالء المرضى، ووعي النزالء بدور إدارة

والمشروبات فى إعداد قوائم طعام خاصة بهم في صورتهما األولية عمي عدد من السادة 
المحكمين أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة اعمال المنزل والمؤسسات بكميات التربية 
النوعية، وكمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، وأعضاء هيئة التدريس بكمية الط  البيطرؼ 

م األغذية(، كمية الزراعة )قسم عموم األغذية(، المعهد القومي لمتغذية، كميات السياحة )قس
، وذلك لمتعرف عمي آرائهم )والفنادق )قسم إدارة الفنادق(، كمية التربية الرياضية )بمجال التغذية

بعد في المقياسين من حيث دقة الصياغة المغوية لممفردات، وانتماء العبارات المتضمنة في كل 
له، وسالمة المضمون، وكفاية العبارات الواردة في كل بعد لتحقيق الهدف الذؼ وضع من أجمه، 
ومناسبة التقدير الذؼ وضع لكل عبارة، ومالئمة المحاور. وتم إجراء التعديالت المطموبة 

 والمشار إليها واعادة صياغة بعض العبارات، وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوؼ.
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 تساق الداخمي:  صدق اإل  -)ب(

لحسا  صدق اوتساق الداخمي لمقياسي وعي مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية 
إعداد قوائم طعام خاصة بالنزالء المرضى، ووعي النزالء بدور إدارة األغذية والمشروبات فى 

وبعد فرد(.  39إعداد قوائم طعام خاصة بهم. وتم تطبيقهما عمي عينة استطالعية بمغ عددهم )
الدرجة  رصد النتائج تمت معالجتها إحصائيًا وحسا  معامل اورتباط بيرسون بين )المحاور،

مما يدل عمي صدق اوتساق الداخمي  9.91الكمية( لممقياسين وكانت جميعها دالة عند مستوؼ 
 ( يوضح ذلك.1لعبارات المقياسين وجدول )

 (: معامل اإلرتباط ألدوات الدراسة1جدول )

مديري إدارة األغذية وعي 
والمشروبات والشيفات بأىمية 
 إعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء

معامل 
 اإلرتباط

وعي النزالء بأىمية دور 
إدارة األغذية والمشروبات 
 فى إعداد قوائم عالجية

 معامل اإلرتباط

 2.423** إدارة األغذية والمشروبات 2.422** إدارة األغذية والمشروبات

 2.425** قوائم الطعام 2.425** الطعامقوائم 

 2.224** الوعي الغذائي الصحي 2.421** الوعي الغذائي الصحي

 2.424** )ككل(  2.444** )ككل( 

 (9.91**دالة عند مستوؼ )

   حساب ثبات المقاييس: -ثانياً 

 Alpha cronbachتم حسا  معامل الثبات لممقياسين باستخدام طريقة الفا كرونباخ 
 . Split-Halfوالتجزئة النصفية، 
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 (: معامل الثبات لمحاور أدوات الدراسة0جدول )

 المحور المقياس
عدد 
 العبارات

معامل 
 ألفا

 التجزئة النصفية

معامل 
 سبيرمان

معامل 
 جتمان

وعي مديري إدارة 
األغذية والمشروبات 
والشيفات بأىمية 
إعداد قوائم طعام 
 عالجية لمنزالء

األغذية إدارة 
 والمشروبات

2 
**

2.230 
**2.440 **2.430 

 00 قوائم الطعام
**

2.240 
**2.443 **2.440 

الوعي الغذائي 
 الصحي

2 
**

2.224 
**2.442 **2.442 

 42 )ككل(
**

2.245 
**2.445 **2.443 

وعي النزالء بدور 
إدارة األغذية 

والمشروبات فى إعداد 
قوائم طعام خاصة 
 بالنزالء المرضى

إدارة األغذية 
 والمشروبات

5 
**

2.222 
**2.231 **2.252 

 14 قوائم الطعام
**

2.230 
**2.222 **2.220 

الوعي الغذائي 
 الصحي

2 
**

2.240 
**2.231 **2.204 

 03 )ككل( 
**

2.204 
**2.234 **2.235 

 (9.91**دالة عند مستوؼ )
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التجزئة النصفية التي تشمل معامل  –( أن قيم معامل ثبات )ألفا 2يتضح من جدول رقم )
( مما يؤكد ثبات 9.91سبيرمان، ومعامل جتمان( لألبعاد والمقياس ككل دالة عند مستوؼ )

 المقياسين وصالحيتهما لمتطبيق في البحث الحالي.

 المعالجات اإلحصائية:

اوحصائية  بعد جمع البيانات وتفريغها تمت المعالجة اوحصائية باستخدام برنامج الحزم 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  ،(0213)حسن الجندى، Spss21لمعموم االجتماعية

والتجزئة النصفية لحسا  الصدق والثبات،  ،المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون وألفا كرونباخ
لحسا  الفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغيرات الدراسة،وتحميل التباين  t testواختبار"ت" 

 لممقارنات المتعددة لتحديد اتجا  الداللة. LSDواختبار  One Way Anovaالحادؼ االتجا  ا

   وصف العينة: أوال:

( 29شيفات )ال( من مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات و 49تكونت عينة البحث من عينة )
رقم  اولوالجد( من النزالء، تم اختيارهم بطريقة غرضية صدفية 299من كل فئة وعينة قوامها )

 ( يوضحان وصف شامل لمعينة التي تم اختيارها.4ورقم ) (،3)

إدارة األغذية والمشروبات والشيفات وفقا لمتغيرات  (: توزيع عينة البحث من مديري 4جدول )
 (32المسمى الوظيفي( )ن=  -الدورات التدريبية  -الجنسية  -السن  -)النوع 

البيا
 ن

 العدد الفئة

النسبة 
 المئوية

% 

 العدد الفئة البيان

النسبة 
 المئوية

% 

في
وظي

ى ال
سم
الم

 

 العدد الفئة

النسبة 
المئو 
 ية

% 

نوع
ال

 

 %25 43 ذكر

سية
لجن
ا

 

 %02 2 مصري 

مدير 
إدارة 

غذية اال
والمشرو 

02 52% 
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 بات

 %15 2 أنثي
غير 
 مصري 

 %52 02 شيف 22% 40

المجمو 
 ع

 32 المجموع %122 32 المجموع 122% 32
122
% 

البيا
 ن

     % العدد الفئة البيان % العدد الفئة

سن
ال

 

أقل من 
 سنة42

2 2% 
بية
دري
 الت
رات
لدو
ا

 
-1من 
4 

2 2% 

 

   

من  
42 - 
33 
 سنة

15 44.5% 
-3من 
2 

2 02%    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 35من 
سنة 
 فأكثر

05 20.5% 
4 

دورات 
 فأكثر

40 22%    

المجمو 
 ع

    %122 32 المجموع 122% 32

)مديرػ إدارة األغذية والمشروبات  أن عينة البحث (4أوضحت النتائج الواردة بجدول )
%( 15) %( وكانت85قد شممت عمى أن أكثرمن  ثمثى العينة كانوا ذكور بنسبة ) والشيفات(

كما بمغت نسبة مديرػ إدارة األغذية والمشروبات ذو الجنسيات غير المصرية  .كانت من األناث
%( من أفراد العينة األساسية 59) كماتبين أن .%(29%( فى حين بمغت نسبة المصريين )89)



 

- 425 - 
  0202 ريناي –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 
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األخرين المسمى الوظيفى لهم  %(59غذية والمشروبات و)األالمسمى الوظيفى لهم مديرػ إدارة 
عام  فأكثر، فى  45%( كانت أعمارهم من 62.5ثر من ثمث  العينة )كما تبين أن أك .شيفات

لم  فى حين %(،37.5عام ) 44-39حين بمغت نسبة أفراد العينة والتى تتراوح أعمارهم من 
كما تبين الغالبية العظمى من مديرػ  .عام39يوجد بين أفراد العينة أفراد أعمارهم كانت أقل من 

%(، كما بمغت نسبة الحاصمين 89دورات فأكثر بنسبة ) 7مى األغذية والمشروبات حاصمين ع
دورات 3-1%( ولم يوجد بين أفراد العينة حاصمين عمى 29) 6 -4عمى عدد دورات من 

 تدربيية.

الجنسية  -السن  –وفقا لمتغيرات )النوع  المرضى توزيع عينة البحث من النزالء :(3جدول )
 (022)النزالء ن=  عدد الزيارات(   – المستوى التعميمي –

 العدد الفئة البيان

النسبة 
المئوي
 ة

% 

البيا
 ن

 العدد الفئة

النسبة 
المئوي
 ة

% 

 العدد الفئة البيان

النسبة 
 المئوية

% 

نوع
ال

 
 %32 22 ذكر

سية
لجن
ا

 

 مصري 
10
2 

22% 

عدد 
الزيارا
 ت

أول 
 زيارة

22 32% 

 أنثي
10
2 

22% 
غير 
 مصري 

22 32% 
أكثر 
من 
 زيارة 

10
2 

22% 

المجمو 
 ع

02
2 

122
% 

المجمو 
 ع

02
2 

122
% 

المجمو 
 ع

02
2 

122% 

 % العدد الفئة البيان
البيا
 ن

     % العدد الفئة

سن
ال

 

 %32 22أقل من 

ستو 
الم ي  ميم
لتع
ا

     %05 52منخف ى
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 ض عام42

من 
42- 
33 
 عام

12
2 

 متوسط 52%
12
2 

52%     

من 
35 
عام 
 فأكثر 

     %05 52 مرتفع 12% 02

المجمو 
 ع

02
2 

122
% 

المجمو 
 ع

02
2 

122
% 

    

قد شممت من )النزالء المرضى( أن عينة البحث  (3) أوضحت النتائج الواردة بجدول
كما بمغت نسبة النزالء ذو الجنسيات . %( كانوا ذكور49) %( أناث وكانت69عمى حوالى )

%( من 49) تبين أن كما .%(49فى حين بمغت نسبة النزالء غيرالمصريين ) %(69المصرية )
كما تبين أن  .%( منهم قامت بأكثر من زيارة69أفراد العينة األساسية كانت أول زيارة لهم و)
%(، فى حين إتضح أن 49عام كانت نسبتهم )39أفراد العينة والتى كانت  أعمارهم أقل من 

كانت  النزالء المرضى %( من19)وعام  44-93تراوحت أعمارهم من  %(59) نصف العينة
%( ذو 25كما تبين أيضا من خالل الجدول أن ربع العينة ) .عام  فأكثر 45أعمارهم من 

منهم ذو مستوػ تعميمى مرتفع، فى حين إحتل  %(25) مستوػ تعميمى منخفض ونفس النسبة
 العينة. حجم %( أػ نصف59مستوػ التعميم المتوسط النسبة األكير وكانت )

 ستجابات عمي أداة البحثثانيًا: وصف العينة في ضوء اال

توزيع عينة البحث وفقًا  لمستوى وعى مديري إدارة األغذية والمشروبات بأىمية  (:5جدول )
إعداد  قوائم طعام عالجية خاصة بالنزالء المرضى والوزن النسبي لكل محور )ن= 

32) 



 

- 424 - 
  0202 ريناي –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 
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إدارة األغذية 
والمشروبات والشيفات 

 32ن= 
 العدد مستوي الوعي

النسبة 
 المئوية

% 

 الترتيب الوزن 

مديري إدارة األغذية 
 والمشروبات

مستوي الوعي منخفض 
(10>12) 

2 15% 

 األول 25.24

مستوي الوعي متوسط 
(12>02) 

5 10.5% 

مستوي الوعي مرتفع 
 فأكثر( 02)

02 40.5% 

 %122 32 المجموع

 قوائم الطعام

مستوي الوعي منخفض 
(41>34) 

2 02% 

 الثاني 22.24

مستوي الوعي متوسط 
(34>55) 

4 14.5% 

مستوي الوعي مرتفع 
 فأكثر( 55)

05 20.5% 

 %122 32 المجموع

 الوعي الغذائي الصحي

مستوي الوعي منخفض 
(10>12) 

2 02% 

مستوي الوعي متوسط  الثالث 45.24
(12>02) 

14 40.5% 

 %34.5 12مستوي الوعي مرتفع 



 

- 422 - 
  0202 ريناي –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 فأكثر( 02)

 %122 32 المجموع

 )ككل( 

مستوي الوعي منخفض 
(52>42) 

2 00.5% 

22.24  

مستوي الوعي متوسط 
(42>23) 

5 10.5% 

مستوي الوعي مرتفع 
 فأكثر( 23)

02 25% 

 %122 32 المجموع

األغذية والمشروبات  إدارة وجود اختالف فى نس  وعي مديرؼ  (5تبين من جدول رقم )
 إدارة بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء. وقد كانت األولوية لذوؼ الوعي المرتفع من مديرؼ 

%، يميها 65األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء حيث قدرت نسبتهم بر 
%، وبصفة عامة 12.5بة % ثم ذوؼ الوعي المتوسط بنس22.5نسبة ذوؼ الوعي المنخفض بر 

احتل محور إدارة األغذية والمشروبات المرتبة األولي، يميه محور قوائم الطعام، ثم محور الوعي 
 الغذائي الصحي.

توزيع عينة البحث وفقًا  لمستوى وعى النزالء بدور إدارة األغذية والمشروبات  (:2جدول )
المرضى والوزن النسبي لكل بأىمية إعداد قوائم طعام عالجية خاصة بالنزالء 

 (022محور )ن= 

 العدد مستوي الوعي (022النزالء )ن= 

النسبة 
 المئوية

% 

 الترتيب الوزن 

إدارة األغذية والمشروبات 
 والشيفات

مستوي الوعي منخفض 
(2>2) 

12 2% 
22.2
4 

 الثالث
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مستوي الوعي متوسط 
(2>10) 

23 30% 

 10مستوي الوعي مرتفع )
 فأكثر(

122 52% 

 122 022 المجموع

 قوائم الطعام

مستوي الوعي منخفض 
(00>02) 

04 11.5% 

20.4
4 

 الثاني

مستوي الوعي متوسط 
(02>44) 

22 42% 

 44مستوي الوعي مرتفع )
 فأكثر(

114 52.5% 

 122 022 المجموع

 الوعي الغذائي الصحي

مستوي الوعي منخفض 
(2>11) 

04 11.5% 

22.2
2 

 األول

مستوي الوعي متوسط 
(11>13) 

02 12% 

 13مستوي الوعي مرتفع )
 فأكثر(

154 42.5% 

 122 022 المجموع

 )ككل( 

مستوي الوعي منخفض 
(42>52) 

04 11.5% 42.2
2 

 

 %32 22مستوي الوعي متوسط 
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(52>20) 

 20مستوي الوعي مرتفع )
 فأكثر(

24 32.5% 

 122.22 022 المجموع

وجود اختالف فى نس  مستوؼ وعي النزالء بدور إدارة األغذية  (2) يتضح من جدول
والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية خاصة بالنزالء المرضى. وكانت األولوية لذوؼ الوعي 

% ثم 49%، يميها نسبة ذوؼ الوعي المتوسط بر 48.5المرتفع من النزالء حيث قدرت نسبتهم بر 
 %. وبمغ محور الوعي الغذائي الصحي المرتبة األولي11.5بر ذوؼ الوعي المنخفض 

  .%(59) ، ثم محور إدارة األغذية والمشروبات%(58.5) ، يميه محور قوائم الطعام%(78.5)

استبيان وعي إدارة األغذية  نتائج وصف أدوات الدراسة في ضوء االستجابات عمي -ثالثاً 
 خاصة لمنزالء المرضى:والمشروبات بأىمية إعداد قوائم طعام 

 المحور األول: إدارة األغذية والمشروبات -1

 التوزيع النسبى ألفراد العينة وفقًا وعي مديرى إدارة األغذية والمشروبات بأىمية (:4جدول )
 إعداد قوائم طعام خاصة لمنزالء المرضى )محور إدارة األغذية والمشروبات(

 المؤشرات

 درجة التحقق
قيمة 
 0كا

لصال
 ح

المتوس
ط 
الحساب
 ي

الوزن 
 النسبي

 ال أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك

تصميم المطبخ 
والمطعم من العوامل 
االساسية لنجاح إدارة 
 األغذية والمشروبات

44 
20.
5 

3 12 4 4.5 
34.5
2 

 0.45 نعم
21.2
4 

23.1 0.505 نعم14.03.4 10.4 5 42 02إعداد قوائم طعام 
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

متميزة عامل ىام 
 لنجاح إدارة الفندق

5 5 2 4 

االىتمام الدائم 
بمستوي العمال 

وتدربيم أحد العوامل 
الضرورية لتميز إدارة 
 األغذية والمشروبات

41 
44.
5 

2 15 4 4.5 
45.3
2 

 22 0.4 نعم

تعد العوامل الخارجية 
مثل األمن واالمان 
من الصعوبات التي 
تواجو إدارة األغذية 
والمشروبات في 

 الطمب

02 25 10 42 0 5 
01.2
1 

 0.2 نعم
22.2
4 

توجد حالة رضا عن 
سياسة الفندق 
دارتو في تقديم  وا 

 الخدمة

2 
00.
5 

04 
24.
5 

3 12 
01.2
2 

 0.105 أحياناً 
42.2
4 

تعتبر العوامل 
االجتماعية من 
الصعوبات التي 

تواجو إدارة األغذية 
والمشروبات في 

الطمب كالتغيرات في 
 األذواق والطمبات

45 
24.
5 

0 5 4 4.5 
50.2
2 

 0.2 نعم
24.4
4 
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تعد العوامل 
االقتصادية كأرتفاع 
االسعار المستمر من 
المعوقات التي تواجو 

إدارة األغذية 
والمشروبات في 
 تقديم وجبو مناسبة

02 
40.
5 

3 12 4 
14.
5 

04.2
2 

 25 0.55 نعم

تساىم العمالة 
المدربة والمؤىمة 

بشكل كبير في جودة 
 الخدمة المقدمة

45 
24.
5 

0 5 4 4.5 
50.2
2 

 0.2 نعم
24.4
4 

(  9.95( وهي دالة عند مستوؼ )43.56بمغت ) 2إلي أن قيمة كا (4تشير نتائج جدول )
تصميم المطبخ والمطعم من العوامل االساسية لنجاح إدارة األغذية والمشروبات لمؤشر "
بمغت قيمة %(، كما 82.5( بنسبة مئوية )33" لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )والشيفات

إعداد قوائم طعام متميزة عامل هام (  لمؤشر " 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )24.36) 2كا
 %(. 79( بنسبة مئوية )28" لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات ) لنجاح إدارة الفندق

االهتمام الدائم ( لمؤشر "9.95( وهي دالة عند مستوؼ )35.46) 2وبمغت قيمة كا
" ربهم أحد العوامل الضرورية لتميز إدارة األغذية والمشروبات والشيفاتبمستوؼ العمال وتد

 2%(، كما بمغت قيمة كا77.5( بنسبة مئوية )31لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
تعد العوامل الخارجية مثل األمن واالمان (  لمؤشر " 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )21.81)

" لصالح )نعم( حيث  غذية والمشروبات والشيفات في الطم من الصعوبات التي تواجه إدارة األ
( وهي دالة عند مستوؼ 21.96) 2%(، وبمغت قيمة كا65( بنسبة مئوية )26بمغت التكرارات )

دارته في تقديم الخدمة (  لمؤشر " 9.95) " لصالح )أحيانًا( يوجد حالة رضا عن سياسة الفندق وا 
 %(. 67.5) ( بنسبة مئوية27حيث بمغت التكرارات )
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تعتبر العوامل ( لمؤشر " 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )52.86) 2وبمغت قيمة كا
االجتماعية من الصعوبات التي تواجه إدارة األغذية والمشروبات والشيفات في الطم  كالتغيرات 

%(. وبمغت 87.5( بنسبة مئوية )35" لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )في األذواق والطمبات
تعد العوامل االقتصادية كارتفاع (  لمؤشر " 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )27.96) 2قيمة كا

"  االسعار المستمر من المعوقات التي تواجه إدارة األغذية والمشروبات في تقديم وجبه مناسبة
( 52.86) 2%(. وبمغت قيمة كا72.5( بنسبة مئوية )29لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

تساهم العمالة المدربة والمؤهمة بشكل كبير في جودة (  لمؤشر " 9.95لة عند مستوؼ )وهي دا
 %(.87.5( بنسبة مئوية )35" لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات ) الخدمة المقدمة

 المحور الثانى: قوائم الطعام  -0

 ( 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )13.85بمغت ) 2إلي أن قيمة كا (2تشير نتائج جدول )
لمؤشر معرفة ما يفضمه النزالء عند اختيار االصناف المقدمة في قائمة الطعام عن طريق 

 2%(، كما بمغت قيمة كا55( بنسبة مئوية )22أعمرهم " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
(  لمؤشر "يسعي مدير إدارة األغذية والمشروبات 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )21.96)

لصالح )نعم( حيث  –الدرجة االولي إلي جذ  االطفال عند إعداد قائمة الطعام" والشيفات في 
 %(.67.5( بنسبة مئوية )27بمغت التكرارات )

توضع قائمة الطعام ( لمؤشر "9.95ي دالة عند مستوؼ )( وه43.56) 2بمغت قيمة كا
دارة األغذية والمشروبات والشيف" لصالح )نعم( حيث بمغت ( 33التكرارات ) بالتوافق بين مديرا 

لمؤشر "  (9.95( وهي دالة عند مستوؼ )12.95) 2%(. وبمغت قيمة كا82.5بنسبة مئوية )
لصالح )نعم( حيث بمغت إعداد قائمة الطعام كبار السن " تراعي إدارة األغذية والمشروبات عند

ؼ ( وهي دالة عند مستو 43.56) 2%(، وبمغت قيمة كا47.5( بنسبة مئوية )19التكرارات )
(  لمؤشر " تؤثر المنزلة االجتماعية لمعميل عمي زوقه في اختيار الوجبات " لصالح 9.95)

 %(. 82.5( بنسبة مئوية )33)نعم( حيث بمغت التكرارات )

تحقق تقديم أصناف (  لمؤشر "9.95دالة عند مستوؼ ) ( وهي31.41) 2وبمغت قيمة كا
( 39لح )نعم( حيث بمغت التكرارات )جديدة بصفة مستمرة احتياجات ورغبات العميل " لصا
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(  لمؤشر " تقدم 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )52.86) 2%(، وبمغت قيمة كا75بنسبة مئوية )
 وجبات 

التوزيع النسبى ألفراد العينة وفقًا لوعي مديري إدارة األغذية والمشروبات  (:2جدول )
 طعام(بإعداد قوائم طعام خاصة لمنزالء المرضى )محور قوائم ال

 المؤشرات

 درجة التحقق
قيمة 
 0كا

لصال
 ح

المتو 
سط 
الحسا
 بي

الوزن 
النسب
 ي

 ال أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك

معرفة ما يفضمو النزالء عند 
اختيار االصناف المقدمة في 
قائمة الطعام عن طريق 

 أعمرىم

00 55 15 
44.
5 

4 4.5 
14.2
5 

 نعم
0.34
5 

20.5 

األغذية يسعي مدير إدارة 
والمشروبات والشيفات في 
الدرجة االولي عمي جذب 
االطفال عند إعداد قائمة 

 الطعام

04 
24.
5 

2 
00.
5 

3 12 
01.2
2 

 نعم
0.54
5 

25.2
4 

توضع قائمة الطعام بالتوافق 
بين مدير إدارة األغذية 

 والمشروبات والشيف
44 

20.
5 

4 4.5 3 12 
34.5
2 

 نعم
0.40
5 

22.2
4 

 تراعي إدارة األغذية
والمشروبات عند إعداد 

 قائمة الطعام كبار السن
12 

34.
5 

12 35 4 4.5 
10.2
5 

 22 0.3 نعم
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تؤثر المنزلة االجتماعية 
لمعميل عمي زوقو في اختيار 

 الوجبات
44 

20.
5 

4 4.5 3 12 
34.5
2 

 نعم
0.40
5 

22.2
4 

تقديم أصناف جديدة بصفة 
مستمرة تحقق احتياجات 

 ورغبات العميل
42 45 3 12 2 15 

41.3
1 

 0.2 نعم
22.2
4 

تقديم وجبات متخصصة 
لمنباتيين وغير النباتيين يمبي 

 رغبتيم
45 

24.
5 

0 5 4 4.5 
50.2
2 

 0.2 نعم
24.4
4 

يتوقف نجاح قائمة الطعام 
المقدمة عمي الشكل العام 

 لموجبة
40 22 2 15 0 5 

42.2
1 

 0.45 نعم
21.2
4 

تعد القيمة الغذائية والمذاق 
الرئيسية  والرائحة من العوامل

 في إعداد قائمة الطعام
44 

20.
5 

0 5 1 0.5 
24.2
4 

 0.2 نعم
22.2
4 

تؤثر ألوان الوجبة المقدمة 
 عمي رضا العميل

43 25 3 12 0 5 
32.0
1 

 0.2 نعم
24.4
4 

يقدم الفندق خدمة البوفييات 
 في ىذه الفترة

44 
20.
5 

3 12 4 4.5 
34.5
2 

 0.45 نعم
21.2
4 

يعتقد أن الوجبة المقدمة 
 لمنزيل مناسبة لو صحياً 

15 
44.
5 

00 55 4 4.5 
14.2
5 

 0.4 أحياناً 
42.2
4 
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يقدم الفندق قوائم طعام 
 خاصة لمنزالء المرضى

 1.35 ال 12.3 25 02 05 12 12 3
32.4
4 

طمب أحد النزالء قائمة طعام 
مناسبة لحالتو الصحية من 

 قبل
05 

20.
5 

14 
40.
5 

0 5 
12.2
5 

 نعم
0.54
5 

25.2
4 

وجبو طعام  يمكن إعداد
صحية خاصة بمرض معين 

 عند طمب أحد النزالء ليا
2 15 44 

20.
5 

1 0.5 
33.3
2 

 أحياناً 
0.10
5 

42.2
4 

يعد مرض الكبد من األمراض 
التي يطمب ليا إعداد وجبو 
صحية مناسبة من قبل 

 النزيل المريض

12 32 11 
04.
5 

14 
40.
5 

 نعم 2.25
0.24
5 

22.1
4 

ضغط الدم من األمراض التي 
واجيت إدارة األغذية 
والمشروبات في إعداد وجبو 

 خاصة

05 
20.
5 

4 
14.
5 

2 02 
15.4
5 

 نعم
0.30
5 

22.2
4 

تم السؤال عن وجبات غذائية 
خاصة لمن يعانون بمرض 

 السمنة
40 22 2 15 0 5 

42.2
1 

 0.45 نعم
21.2
4 

قابمت مريض يعاني من 
الحساسية ويطمب طعام 

 مناسب
43 25 5 

10.
5 

1 0.5 
32.2
2 

 نعم
0.20
5 

23.1
4 
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طمب أحد النزالء ممن 
يعانون من احد أمرض القمب 

 وجبة صحية مناسبة
12 

34.
5 

2 02 14 
40.
5 

 0.15 نعم 3.55
41.2
4 

طمب إعداد وجبة طعام لنزيل 
يعاني من مرض السكر من 

 قبل
02 

40.
5 

4 4.5 2 02 
02.5
2 

 نعم
0.50
5 

23.1
4 

توجد حالة رضا عن نوعية 
الوقت  الوجبات المقدمة في

 الحالى )مع ضمان السرية(
12 05 4 

14.
5 

04 
54.
5 

12.2
5 

 ال
1.24
5 

55.2
4 

( 35متخصصة لمنباتيين وغير النباتيين تمبي رغبتهم " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
لمؤشر "  (9.95( وهي دالة عند مستوؼ )39.81) 2%(، وبمغت قيمة كا87.5بنسبة مئوية )

يتوقف نجاح قائمة الطعام المقدمة عمي الشكل العام لموجبة " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات 
(  لمؤشر 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )63.97) 2%(، وبمغت قيمة كا89( بنسبة مئوية )32)

لح )نعم( حيث "تعد القيمة الغذائية والمذاق والرائحة من العوامل الرئيسية في قائمة الطعام " لصا
( وهي دالة عند 48.21) 2%(، وبمغت قيمة كا92.5( بنسبة مئوية )37بمغت التكرارات )

لمؤشر " تؤثر ألوان الوجبة المقدمة عمي رضا العميل " لصالح )نعم( حيث  (9.95ؼ )مستو 
( وهي دالة عند 43.56) 2%(، كما بمغت قيمة كا85( بنسبة مئوية )34بمغت التكرارات )

لمؤشر " يقدم الفندق خدمة البوفيهات في هذ  الفترة " لصالح )نعم( حيث بمغت  (9.95مستوؼ )
  .%(82.5( بنسبة مئوية )33التكرارات )

(  لمؤشر " تعتقد أن الوجبة 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )13.85) 2بمغت قيمة كا
( بنسبة مئوية 22المقدمة لمنزيل مناسبة له صحيًا " لصالح )أحيانًا( حيث بمغت التكرارات )

(  لمؤشر " يقدم الفندق قوائم 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )19.4) 2%(، وبمغت قيمة كا55)
 2%(  وبمغت قيمة كا65( بنسبة مئوية )26بمغت التكرارات )طعام عالجية " لصالح )ال( حيث 
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(  لمؤشر " طم  أحد النزالء قائمة طعام مناسبة لحالته 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )19.85)
 .%(62.5( بنسبة مئوية )25الصحية من قبل " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

(  لمؤشر " يمكن إعداد 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )44.46) 2كما بمغت قيمة كا
وجبه طعام صحية خاصة بمرض معين عند طم  أحد النزالء لها " لصالح )أحيانًا( حيث بمغت 

( وهي دالة عند مستوؼ 9.95) 2%(، وبمغت قيمة كا82.5( بنسبة مئوية )33التكرارات )
تي تطم  إعداد وجبه صحية مناسبة من قبل (  لمؤشر " يعد مرض الكبد من األمراض ال9.95)

 2%(، وبمغت قيمة كا49( بنسبة مئوية )16عميل ما " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
(  لمؤشر " ضغط الدم من األمراض التي واجهت إدارة 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )15.35)

( بنسبة 25بمغت التكرارات )األغذية والمشروبات في أعداد وجبه عالجية " لصالح )نعم( حيث 
(  لمؤشر " تم 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )39.81) 2%(، وبمغت قيمة كا62.5مئوية )

السؤال عن وجبات غذائية خاصة لمن يعانون بمرض السمنة " لصالح )نعم( حيث بمغت 
 %(. 89( بنسبة مئوية )32التكرارات )

(  لمؤشر " قابمت مريض يعاني 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )48.66) 2بمغت قيمة كا
( بنسبة مئوية 34من الحساسية ويطم  طعام مناس  " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

(  لمؤشر " طم  أحد النزالء 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )4.55) 2%(، وبمغت قيمة كا85)
( بنسبة 19ات )ممن يعانون مرض القم  وجبة صحية مناسبة " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرار 

(  لمؤشر " تطم  9.95( وهي دالة عند مستوؼ )28.56) 2%(، وبمغت قيمة كا47.5مئوية )
إعداد وجبة طعام لنزيل يعاني من مرض السكر من قبل " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات 

(  9.95( وهي دالة عند مستوؼ )19.85) 2%(، وبمغت قيمة كا72.5( بنسبة مئوية )29)
توجد حالة رضا عن نوعية الوجبات المقدمة في الوقت الراهن )مع ضمان السرية( "  لمؤشر "

 %(.57.5( بنسبة مئوية )23لصالح )ال( حيث بمغت التكرارات )
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 المحور الثالث: الوعى الغذائى الصحى  -4

مديري إدارة األغذية والمشروبات بإعداد  وعي التوزيع النسبى ألفراد العينة وفقاً  (:2جدول )
 قوائم طعام خاصة لمنزالء المرضى )محور الوعي الغذائي الصحي(

 المؤشرات 

 درجة التحقق
قيمة 
 0كا

 لصالح
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 ال أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك

تتبع نظم مراقبة 
الجودة لألغذية بشكل 
دوري داخل المطبخ 

 عند أعداد الوجبات

10 42 5 
10.
5 

04 
54.
5 

 54.5 1.405 ال 10.45

توجد نيو إلعداد 
وتصميم قوائم طعام 

 خاصة بالمرضي
 22 0.3 نعم 12.3 05 12 12 3 25 02

يتوافر بالفندق 
 أخصائي تغذية

5 
10.
5 

0 5 44 
20.
5 

 1.4 ال 34.22
34.4
4 

تخطط إدارة الفندق 
لتوفير أخصائي تغذية 

 مستقبالً 
 1.4 ال 42.01 22 40 12 3 12 3

34.4
4 

توجد نيو في عمل 
ندوات اختيارية 
لمنزالء في مجال 

 التغذية العالجية

3 12 15 
44.
5 

01 
50.
5 

 50.5 1.545 ال 11.15
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عمل دورات تدريبية 
لمعاممين في مجال 
األغذية والمشروبات 
عمي كيفية إعداد 
قوائم طعام عالجية 

 أمرًا ىام

41 
44.
5 

 22 0.4 نعم 45.32 4.5 4 15 2

تحبذ وضع دليل 
إرشادي غذائي عمي 
المائدة بجانب كل 

 وجبة

02 
40.
5 

 0.25 نعم 02.52 4.5 4 02 2
22.4
4 

يحفز وجود عمالة 
مدربة عمي تقديم 
 وجبات غذائية لمنزالء

12 
34.
5 

14 
30.
5 

 0.445 نعم 2.25 12 3
42.1
4 

يؤثر عدد النزالء 
المرضي بالفندق عمي 

تصميم قوائم مقترح 
 طعام عالجية

 0.45 نعم 42.21 5 0 15 2 22 40
21.2
4 

( وهي دالة عند مستوؼ 12.35بمغت ) 2إلي أن قيمة كا (2تشير نتائج الجدول رقم )
(  لمؤشر " تتبع نظم مراقبة الجودة لألغذية بشكل دورؼ داخل المطبخ عند أعداد 9.95)

 2%(، كما بمغت قيمة كا57.5( بنسبة مئوية )23الوجبات " لصالح )ال( حيث بمغت التكرارات )
صميم قوائم طعام خاصة (  لمؤشر " توجد نيه وعداد وت9.95( وهي دالة عند مستوؼ )19.4)

%(، وبمغت قيمة 65( بنسبة مئوية )26بالنزالء المرضي " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
(  لمؤشر " يتوافر بالفندق أخصائي تغذية " لصالح 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )43.86) 2كا

( وهي دالة 39.21) 2%(، وبمغت قيمة كا82.5( بنسبة مئوية )33)ال( حيث بمغت التكرارات )



 

- 321 - 
  0202 ريناي –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

(  لمؤشر " تخطط إدارة الفندق لتوفير أخصائي تغذية مستقباًل " لصالح )ال( 9.95عند مستوؼ )
 %(. 89( بنسبة مئوية )32حيث بمغت التكرارات )

(  لمؤشر " توجد نيه في عمل 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )11.15) 2وبمغت قيمة كا
والتغذية العالجية " لصالح )ال( حيث بمغت التكرارات ندوات اختيارية لمنزالء في مجال الغذاء 

(  9.95( وهي دالة عند مستوؼ )35.46) 2%(، وبمغت قيمة كا52.5( بنسبة مئوية )21)
لمؤشر " عمل دورات تدريبية لمعاممين في مجال األغذية والمشروبات عمي كيفية إعداد قوائم 

%(، وبمغت 77.5( بنسبة مئوية )31رات )عالجية أمرًا هام " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرا
(  لمؤشر " تحبز وضع دليل إرشادؼ غذائي 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )28.56) 2قيمة كا

( بنسبة مئوية 29عمي المائدة بجان  كل وجبة " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
تحبز وجود  (  لمؤشر "9.95( وهي دالة عند مستوؼ )9.95) 2%(، وبمغت قيمة كا72.5)

عمالة مدربة عمي تقديم وجبات غذائية لمنزالء المرضى " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات 
(  9.95( وهي دالة عند مستوؼ )39.81) 2%(، كما بمغت قيمة كا47.5( بنسبة مئوية )19)

لمؤشر " يؤثر عدد النزالء المرضي بالفندق عمي مقترح تصميم قوائم طعام عالجية " لصالح 
 %(. 89( بنسبة مئوية )32نعم( حيث بمغت التكرارات ))

نتائج وصف أدوات الدراسة في ضوء االستجابات عمى إستبيان وعي النزالء المرضى  رابعًا:
بدور إدارة األغذية والمشروبات والشيفات فى إعداد قوائم طعام عالجية خاصة بالنزالء 

 المرضى:  

 والمشروباتمحور إدارة األغذية المحور األول: 

لوعي النزالء المرضى بدور إدارة األغذية  التوزيع النسبى ألفراد العينة وفقاً  (:12جدول )
 والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية )محور إدارة األغذية والمشروبات(

 المؤشرات

 درجة التحقق
قيمة 
 0كا

لصال
 ح

المتو 
سط 
الحسا
 بي

الوزن 
النسب
 ي

 ال أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك
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ترغب في المشاركة 
بوضع قوائم طعام 
مقترحة لميوم الثاني مع 
مدير إدارة األغذية 

 والمشروبات

11
2 

52 20 31 0 1 
120.
44 

 0.54 نعم
25.2
4 

المشاركة في اختيار 
قائمة الطعام تجعمكم 
تفضمون فندق دون 

 غيره 

24 
34.
5 

42 45 34 
01.
5 

13.4
4 

 43 0.00 نعم

تقدم إدارة األغذية 
والمشروبات والمتمثمة 
في المطعم والمطبخ 

 قوائم طعام  عالجية 

44 
12.
5 

45 14.5 
10
2 

23 
23.2
2 

 ال
1.53
5 

51.5 

ترحب بحضور ندوة 
تثقيفية في مجال الغذاء 
والتغذية العالجية إذا 
 قامت بيا إدارة الفندق 

15
4 

42.
5 

42 15 14 2.5 
125.
42 

 0.40 نعم
22.2
4 

نجاح إدارة األغذية 
متوقف والمشروبات 

عمي جودة الوجبة 
 المقدمة 

14
4 

22.
5 

01 12.5 0 1 
042.
23 

 نعم
0.24
5 

25.2
4 
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( وهي دالة عند مستوؼ 192.77بمغت ) 2إلي أن قيمة كا (12تشير نتائج الجدول رقم )
(  لمؤشر " ترغ  في المشاركة بوضع قوائم طعام مقترحة لميوم الثاني مع مدير األغذية 9.95)

%(، وبمغت قيمة 58( بنسبة مئوية )116والمشروبات." لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
ي اختيار قائمة الطعام (  لمؤشر " المشاركة ف9.95( وهي دالة عند مستوؼ )14.77) 2كا

( بنسبة مئوية 87تجعمكم تفضمون فندق دون غير  " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
(  لمؤشر " تقدم إدارة 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )84.68)2%(، كما بمغت قيمة كا43.5)

( حيث بمغت األغذية والمشروبات والمتمثمة في المطعم والمطبخ قوائم طعام عالجية " لصالح )ال
هي دالة عند مستوؼ ( و 185.79) 2%(، وبمغت قيمة كا64( بنسبة مئوية )128التكرارات )

لمؤشر " ترح  بحضور ندوة تثقيفية في مجال الغذاء والتغذية العالجية إذا قامت بها  (9.95)
ة %(، وبمغت قيم78.5( بنسبة مئوية )157إدارة الفندق " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

لمؤشر " نجاح إدارة األغذية والمشروبات  (9.95( وهي دالة عند مستوؼ )276.64) 2كا
( بنسبة مئوية 177متوقف عمي جودة الوجبة المقدمة " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

(88.5 .)% 

 قوائم الطعام: المحور الثانى:

النزالء المرضى بدور إدارة األغذية لوعي  التوزيع النسبى ألفراد العينة وفقاً  (:11جدول )
 والمشروبات فى إعداد قوائم طعام عالجية )محور قوائم الطعام(

 المؤشرات

 درجة التحقق
قيمة 
 0كا

لصا
 لح

المتو 
سط 
الحسا
 بي

الوز
ن 
النس
 بي

 نادراً  أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك

 أتبع نظام غذائي معين 
11
4 

52.
5 

30 01 31 
02.
5 

54.2
0 

 0.42 نعم
42.
44 

أعاني من مرض ما 
 يستوجب نظام غذائي معين 

24 
44.
5 

4 1.5 
14
2 

25 
102.
22 

 نعم
1.22
5 

52.
14 
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أري أنو من الضروري 
توافر قوائم طعام تناسب 

 حالتي الصحية

14
4 

22.
5 

01 
12.
5 

0 1 
042.
23 

 نعم
0.24
5 

25.
24 

يحفزني وجود قوائم طعام 
عالجية يقدميا الفندق 
عمي تفضيمي لفندق دون 

 غيره 

14
4 

22.
5 

02 12 4 1.5 
042.
1 

 0.24 نعم
25.
24 

أشعر باالرتياح عندما 
تتوافر صفات الجودة 
الظاىرية بالوجبة المقدمة 
من حيث الشكل والمذاق 

 والرائحة.....الخ.

02
2 

12
2 

 122 4 نعم ---- 2 2 2 2

تقديم وجبة غذائية  أسعدني
مناسبة لحالتي الصحية 

 عند طمبي ليا

02
2 

12
2 

2 2 2 2 
----
- 

 122 4 نعم

أعاني من مرض السكر 
مما يستوجب نظام غذائي 

 معين 
24 

44.
5 

0 1 
14
1 

25.
5 

103.
20 

 52 1.22 نعم

توجد صعوبة في الحصول 
عمي قائمة طعام مناسبة 

 لحالتي الصحية 
24 

44.
5 

52 05 24 
31.
5 

 23 1.20 نعم 2.14

أرغب في توافر وجبة 
صحية تتناسب مع مرض 

14
4 

22.
5 

02 12 4 1.5 
042.
1 

 0.24 نعم
25.
24 
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 الكبد الذى اعانى منو

مرض السمنة منتشر 
 ويستدعي وجبة غذائية لو 

14
4 

22.
5 

01 
12.
5 

0 1 
042.
23 

 نعم
0.24

5 
25.
24 

أعاني من مرض القمب 
 وأرغب في وجبة مناسبة 

24 
44.
5 

52 05 24 
31.
5 

 23 1.20 نعم 2.14

يفضل أن يقدم الفندق 
 وجبات لمرضي ضغط الدم 

15
4 

42.
5 

31 
02.
5 

0 1 
125.
24 

 نعم
0.44
5 

20.
5 

أشعر باالرتياح عندما يقدم 
الفندق قوائم طعام عالجية 
مع وجود عمالة مدربة 

 مؤىمو لو

02
2 

12
2 

 122 4 نعم ---- 2 2 2 2

( وهي دالة عند مستوؼ 57.92) 2إلي أن قيمة بمغت كا (11)تشير نتائج الجدول رقم   
( بنسبة 117(  لمؤشر " أتبع نظام غذائي معين" لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )9.95)

(  لمؤشر " 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )129.98) 2%(، كما بمغت قيمة كا58.5مئوية )
( 139ح )نادرًا( حيث بمغت التكرارات )أعاني من مرض ما يستوج  نظام غذائي معين " لصال

(  لمؤشر " 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )276.64) 2%(، وبمغت قيمة كا65بنسبة مئوية )
أرؼ أنه من الضرورؼ توافر قوائم طعام تناس  حالتي الصحية " لصالح )نعم( حيث بمغت 

دالة عند مستوؼ ( وهي 276.1) 2%(، وبمغت قيمة كا88.5( بنسبة مئوية )177التكرارات )
(  لمؤشر " يحفزني وجود قوائم طعام عالجية يقدمها الفندق عمي تفضيمي لفندق دون 9.95)

 2%(، وبمغت قيمة كا88.5( بنسبة مئوية )177غير  " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )
هرية )صفر( وهي غير دالة إحصائيًا لمؤشر " أشعر باالرتياح عندما تتوافر صفات الجودة الظا

وكانت إجمالي التكرارات لصالح  –بالوجبة المقدمة من حيث الشكل والمذاق والرائحة.....ألخ " 
)صفر( وهي  2%(، كما بمغت قيمة كا199( بنسبة مئوية )299)نعم( حيث بمغت التكرارات )
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" غير دالة إحصائيًا لمؤشر " أسعدني تقديم وجبة غذائية مناسبة لحالتي الصحية عند طمبي لها 
 %(. 199( بنسبة مئوية )299وكانت إجمالي التكرارات لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات ) –

(  لمؤشر " أعاني من مرض 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )124.82) 2بمغت قيمة كا
( بنسبة 131السكر مما يستوج  نظام غذائي معين " لصالح )نادرًا( حيث بمغت التكرارات )

(  لمؤشر " توجد 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )8.17) 2وبمغت قيمة كا%(، 65.5مئوية )
صعوبة في الحصول عمي قائمة طعام مناسبة لحالتي الصحية "لصالح )نادرًا( حيث بمغت 

( وهي دالة عند مستوؼ 276.1) 2%(، وبمغت قيمة كا41.5( بنسبة مئوية )83التكرارات )
تتناس  مع مرض الكبد " لصالح )نعم( حيث  (  لمؤشر " أرغ  في توافر وجبة صحية9.95)

( وهي دالة عند 276.64) 2%(، كما بمغت قيمة كا88.5( بنسبة مئوية )177بمغت التكرارات )
(  لمؤشر " مرض السمنة منتشر ويستدعي وجبة غذائية له " لصالح )نعم( حيث 9.95مستوؼ )

 %(. 88.5( بنسبة مئوية )177بمغت التكرارات )

(  لمؤشر " أعاني من مرض 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )8.17) 2اوبمغت قيمة ك
( بنسبة مئوية 83القم  وأرغ  في وجبة مناسبة " لصالح )نادرًا( حيث بمغت التكرارات )

لمؤشر " يفضل أن  (9.95( وهي دالة عند مستوؼ )195.93) 2%(، وبمغت قيمة كا41.5)
( بنسبة 157عم( حيث بمغت التكرارات )يقدم الفندق وجبات لمرضي ضغط الدم " لصالح )ن

)صفر( وهي غير دالة إحصائيًا لمؤشر " أشعر باالرتياح  2%(، كما بمغت قيمة كا78.5مئوية )
عندما يقدم الفندق قوائم طعام عالجية مع وجود عمالة مدربة مؤهمه له " وكانت إجمالي 

 %(.199ة )( بنسبة مئوي299التكرارات لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

 المحور الثالث: الوعي الغذائي الصحي

( وهي دالة عند مستوؼ 33.67بمغت ) 2إلي أن قيمة كا (10تشير نتائج الجدول رقم )
تهتم الفنادق المصرية بالتغذية العالجية " لصالح )ال( حيث بمغت التكرارات ( لمؤشر "9.95)
(  9.95وهي دالة عند مستوؼ )( 137.42) 2%(، وبمغت قيمة كا51.5( بنسبة مئوية )193)

لمؤشر " تؤثر االعتبارات الغذائية الصحية في تفضيمى فندق دون غير  " لصالح )نعم( حيث 
( وهي دالة عند 276.64) 2%(، كما بمغت قيمة كا68.5( بنسبة مئوية )137بمغت التكرارات )
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دق " لصالح )نعم( تعتبر قوائم الطعام العالجية عامل جذ  هام لمفن( لمؤشر "9.95مستوؼ )
 %(. 88.5( بنسبة مئوية )177حيث بمغت التكرارات )

لوعي النزالء بدور إدارة األغذية  التوزيع النسبى ألفراد العينة وفقاً  (:10جدول )
 والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية )محورالوعي الغذائي الصحي(

 المؤشرات

 درجة التحقق
قيمة 
 0كا

لصال
 ح

المتوس
ط 
الحساب
 ي

الوزن 
 النسبي

 ال أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك

تيتم الفنادق 
المصرية بالتغذية 

 العالجية
44 

12.
5 

22 42 
12
4 

51.
5 

 1.24 ال 44.24
55.2
4 

تؤثر االعتبارات 
الغذائية الصحية 
في تفضيمى فندق 
 عن اخر لمفندق 

14
4 

22.
5 

21 
42.
5 

0 1 
144.3
0 

 نعم
0.24
5 

22.1
4 

الطعام تعتبر قوائم 
العالجية عامل 
 جذب ىام لمفندق

14
4 

22.
5 

01 
12.
5 

0 1 
042.2
3 

 نعم
0.24
5 

25.2
4 

توافق عمي دفع 
مبمغ أكبر نسبيًا 
لمحصول عمي 
قوائم طعام عالجية 

 صحية

15
4 

42.
5 

30 01 1 2.5 
122.0
4 

 0.42 نعم
20.2
4 
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تحتاج القوائم 
المقدمة بالفنادق 
المصرية في 
الوقت الراىن إلي 

 التحسين 

11
4 

52.
5 

22 42 04 
11.
5 

 0.34 نعم 24.02
20.4
4 

وجود قوائم طعام 
بالفنادق خاصة 
باألمراض المزمنة 
واالوسع انتشارا 

 ضرورى 

14
4 

22.
5 

 0.24 نعم 042.1 1.5 4 12 02
25.2
4 

(  لمؤشر " توافق عمي دفع مبمغ 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )196.23) 2وبمغت قيمة كا
( بنسبة 157أكبر نسبيًا لمحصول عمي قوائم طعام صحية " لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

(  لمؤشر " تحتاج 9.95( وهي دالة عند مستوؼ )67.28) 2%(، وبمغت قيمة كا78.5مئوية )
رية في الوقت الراهن إلي التحسين " لصالح )نعم( حيث بمغت القوائم المقدمة بالفنادق المص

( وهي دالة عند مستوؼ 276.1) 2%(، كما بمغت قيمة كا58.5( بنسبة مئوية )117التكرارات )
(  لمؤشر " وجود قوائم طعام بالفنادق خاصة باألمراض المزمنة واالوسع انتشارا ضرورؼ 9.95)

 %(. 88.5( بنسبة مئوية )177" لصالح )نعم( حيث بمغت التكرارات )

 خامسًا:النتائج في ضوء فروض البحث

"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث فى كل وعى مديري  الفرض األول:-1
إدارة األغذية والمشروبات بأىمية إعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء بمحاورىا المختمفة )إدارة 
األغذية والمشروبات،قوائم الطعام،الوعي الغذائي والصحي( تبعا لمتغيرات المستوى االجتماعى 

 النوع، السن، الجنسية،المسمى الوظيفى، عدد الدورات التدربيية( االقتصادى )

لموقوف عمي داللة  "t-test"لمتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار   النوع: -1
 ( التالي يوضح ذلك. 13الفروق، والجدول رقم )
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عالجية مستوى وعى مديري إدارة األغذية والمشروبات بأىمية إعداد قوائم طعام  :(14جدول )
تبعًا  لممستوي االقتصادي االجتماعي لمنزالء المرضى بمحاورىا المختمفة تبعاً 

 .لمتغير النوع

 ن النوع المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

إدارة األغذية 
والمشروبات 
 والشيفات

 0.41 00.22 43 ذكر
 دالة 4.12 42

 1.40 14.24 2 أنثي

 قوائم الطعام
 4.24 54.21 43 ذكر

 دالة 4.44 42
 4.3342 43.44 2 أنثي

الوعي الغذائي 
 والصحي

 0.53 12.22 43 ذكر
 دالة 5.24 42

 1.01 14.24 2 أنثي

 ككل
 10.42 22.22 43 ذكر

 دالة 4.42 42
 4.41 21.24 2 أنثي

 (9.91**دالة عند مستوؼ )  

وجود فروق دالة إحصائيًا بين مستوػ وعى مديرؼ  (14خالل الجدول رقم )يتضح من 
األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام خاصة لمنزالء المرضى بمحاورها المختمفة تبعًا 

( قيم دالة 7.36 -5.63 -7.37 -7.16لمتغير النوع. حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي )
معظم من يعتمى تمك  الى أن ويرجع ذلكلصالح )الذكور(.  (2.21)إحصائيًا عند مستوػ داللة 

الوظائف من  الذكور. هذا باوضافة الي أن العادات والتقاليد المجتمعية السائدة بالدول العربية 
تحول دون إعتالء المرأة مثل تمك المناص  المجهدة. وهذ  النتائج تتوافق مع نتائج دراسة كاًل 

 (. 0212(،اسماعيل ىاني )0225)ايفيمين عبد هللا من 
لموقوف عمي داللة  "t test"لمتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  :السن -0

 الفروق.
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مستوى وعى مديري إدارة األغذية والمشروبات بأىميةإعداد قوائم طعام عالجية  :(13جدول )
 لمنزالء بمحاورىا المختمفة  تبعًا لمتغير السن

 ن السن المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

إدارة األغذية 
والمشروبات 
 والشيفات

أكبر من  
 سنة  35

05 04.42 2.32 
 دالة 2.02 42

 33-42من 
 سنة

15 12.24 4.52 

 قوائم الطعام

أكبر من  
 سنة 35

05 21.22 4.54 
 دالة 12.45 42

 33-42من 
 سنة

15 30.02 2.02 

الوعي الغذائي 
 والصحي

أكبر من  
 سنة 35

05 02.23 1.20 
 دالة 2.32 42

 33-42من 
 سنة

15 15.44 1.40 

 ككل

أكبر من  
 سنة 35

05 125.22 5.40 
 دالة 12.22 42

 33-42من 
 سنة

15 43.02 10.22 

 (9.91**دالة عند مستوؼ )  

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات مستوػ وعى  (13يتضح من خالل جدول رقم )
األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام خاصة بالنزالء المرضى بمحاورها  إدارةمديرؼ 

الوعي الغذائي والصحي وككل( تبعًا  -قوائم الطعام  –المختمفة )إدارة األغذية والمشروبات 
قيم دالة  (19.99-9.46-19.35– 9.28الي )لمتغير السن، حيث كانت قيمة )ت( عمي التو 
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وقد برجع ذلك إلى أن الفئات  سنة(، 45لصالح )أكبر من  (2.21)إحصائيًا عند مستوػ داللة 
سنة، هي التي من المحتمل أن تكون أكثر عرضة لإلصابة باألمراض  45العمرية األكبرمن 

لفئة العمرية هي المستهدفة بأن وبالتالي هذ  ا (2210)فتحى حسن،  نتيجة لنقص المناعة لديها
تعد لهم قوائم طعام خاصه بهم تتناس  مع األمراض التى يعانون منها. فضاًل عن ذلك الخبرة 
المكتسبة لدؼ هذ  الفئات العمرية وزيادة المامهم بالعادات الغذائية الصحية السميمة. وتتوافق هذ  

تفقت ايضآ مع النتائج التى (0225 )ايفيمين عبدهللاالنتائج مع النتائج التي حصمت عميها  . وا 
 (.0214أحمد ميدي، وآخرون )توصمت اليه دراسة 

لموقوف عمي داللة  "t test"لمتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار الجنسية: -4
 الفروق.
مستوى وعى مديري إدارة األغذية والمشروبات بأىمية إعداد قوائم طعام عالجية  :(15جدول )

 المرضى بمحاورىا المختمفة تبعًا لمتغير الجنسية لمنزالء

 ن السن البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

إدارة األغذية 
 والمشروبات

غير 
 مصري 

40 00.34 0.42 
 دالة 2.05 42

 1.44 13.42 2 مصري  

 قوائم الطعام

غير 
 مصري 

40 52.14 2.22 
 دالة 12.25 42

 4.52 45.42 2 مصري 

الوعي الغذائي 
 والصحي

غير 
 مصري 

40 12.23 0.54 
 دالة 5.52 42

 1.25 13.52 2 مصري 

 ككل
غير 
 مصرى 

 دالة 2.41 42 12.30 121.33 40
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 5.43 23.05 2 مصري 

 (9.91**دالة عند مستوؼ )  

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات مستوػ 15يتضح من خالل الجدول رقم )
وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام خاصة لمنزالء المرضى بمحاورها 

 5.59 -19.65  -9.25)المختمفة تبعًا لمتغير الجنسية، حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي 
 ،لصالح الجنسية )غير المصرؼ(  (2.21)عند مستوػ داللة قيم دالة إحصائيًا ( 9.71-

دول الغر  مهتمين بمبدأ التغذية العالجية حيث ذلك توجه دولى وعالمى فى ويرجع ذلك إلى 
المجال هذا العصر، كما أن المدير األجنبى لديه شغف وتطمع إلى تعمم كل ماهو جديد فى هذا 

يمانه  باوضافة لحرصه الشديد عمى االلتزام وتحمل المسئولية والسعى لالرتقاء بمستوػ الفندق وا 
اختمفت هذ  النتائج مع نتائج  بأهمية  ومزايا تطبيق خدمة التغذية العالجية داخل الفنادق، وقد

 (.0212دمحم عطية ووائل عبد النبى ) ،(0213نيمة عامر، منال شوقي )كل من 
لموقوف عمي  "t test"لمتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  :المسمى الوظيفي -3

 داللة الفروق. 
(: مستوى وعى مديري إدارة األغذية والمشروبات بأىمية إعداد قوائم طعام خاصة 12جدول )

 لمنزالء المرضى بمحاورىا المختمفة )تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي(

 ن الوظيفيالمسمى  المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

إدارة األغذية 
والمشروبات 
 والشيفات

إدارة األغذية  مدير
 والمشروبات

02 04.35 2.51 
 دالة 5.53 42

 3.14 12.05 02 الشيف

 قوائم الطعام

مدير أغذية 
 ومشروبات

02 24.22 0.20 
 دالة 4.24 42

 2.32 35.45 02 الشيف

 دالة12.2 42 1.04 01.55 02مدير أغذية الوعي 
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الغذائي 
 والصحي

 2 ومشروبات

 1.22 12.22 02 الشيف

 ككل

مدير أغذية 
 ومشروبات

02 
122.2
2 

3.12 
 دالة 2.22 42

 13.25 22.22 02 الشيف

 (9.91**دالة عند مستوؼ )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات مستوػ  (12يتضح من خالل الجدول رقم )
 وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية خاصة لمنزالء المرضى

 -5.54تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي. حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي ) بمحاورها المختمفة
لصالح مديرػ إدارة  (2.21)ستوػ داللة عند مقيم دالة إحصائيًا ( 8.96 - 19.98 -7.83

الى أن مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات عمى عالقة دائمة بمتطمبات  وترجع تمك النتائجاألغذية 
النزالء والخدمات المقدمة لهم والعمل الدائم لجعمها في أفضل حال. عالوة عمى هذا االلمام 

 لدؼ هذ  الفئة والمستوؼ التعميمي العالي. الواسع بدورهم فى انجاح الفندق والخبرة المكتسبة
كل هذ  األسبا  وهذ  المميزات صبت فى  صالح مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات دون  

اسماعيل ىاني الشيفات الذين هم اقل احتكاكآ بالنزالء، وقد اتفقت هذ  النتائج مع نتائج 
والجهات المختصة بمعرفة أهمية الذؼ أكد عمى ضرورة تنمية وعي المسؤلون بالفنادق ( 0212)

وقد اتفقت هذ  النتائج ايضآ مع التوصيات التى خرجت من  العناية بتغذية النزالء المرضى.
الذين أكدوا جميعهم  ، Jmaes( 2005) (،0224ايمان البموني وميسون شتيفي )دراسات 

بتغذية النزالء  عمى ضرورة تنمية وعي المسؤلون بالفنادق والجهات المختصة بأهمية العناية
 المرضى. 

لموقوف عمي  "t-test"ولمتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار الدورات التدريبية: -5
 داللة وصحة  تمك الفروق. 
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مستوى وعى مديري إدارة األغذية والمشروبات بأىميةإعداد قوائم طعام عالجية  :(14جدول )
 الدورات التدريبية(لمنزالء بمحاورىا المختمفة )تبعا لعدد 

 المحور
الدورات 
 التدريبية

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

إدارة 
األغذية 
 والمشروبات

 4.24 00.24 40 دورات 4
 2 -3من  دالة 3.41 42

 دورات
2 12.14 4.52 

 قوائم الطعام
 2.41 54.22 40 دورات 4

 2 -3من  دالة 3.52 42
 دورات

2 31.05 11.22 

الوعي 
الغذائي 
 والصحي

 4.22 12.42 40 دورات 4
 2 -3من  دالة 0.51 42

 دورات
2 12.42 0.22 

 ككل
 13.15 22.22 40 دورات 4

 2 -3من  دالة 3.40 42
 دورات

2 44.45 14.42 

 (9.91**دالة عند مستوؼ )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات مستوػ  (14يتضح من خالل الجدول رقم )
 وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء المرضى

تبعًا لمتغير الدورات التدريبية التى حصموا عميها. حيث كانت قيمة )ت( عمي  بمحاورها المختمفة
 (2.21)عند مستوػ داللة  إحصائياً  قيم دالة( 4.32 - 2.51 -4.59 - 4.71التوالي )
منها متطمبات النزالء، الخدمات  وقد يرجع ذلك الى عدة أسبابدورات( فأكثر،  7لصالح )

المقدمة، سياسات الفندق، فاعمية التطبيق العممي لمدراسات والبحوث، كل هذ  العوامل أثرت 
، ق بفاعمية في هذا الصددبشكل مباشر و غير مباشر في عدد الدورات أو ورش العمل التي تطب



 

- 315 - 
  0202 ريناي –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

باوضافة إلى الحرص الشديد من قبل مديرػ إدارة األغذية والمشروبات لمعرفة كل ماهو جديد 
قتدار  لمستمر لتنمية قدراتهم ومهاراتهمفى هذا المجال والسعى ا حتى يؤدوا أعمالهم بكفاءة وا 

 واالرتقاء بمستوػ الفندق حتى يحقق ميزة تنافسية.
 ق فقد تحققت صحت الفرض األول.وبناء عمى ماسب

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات  مستوى وعى النزالء بدور إدارة  الفرض الثانى: -0
االغذية والمشروبات فى أعداد قوائم عالجية بمحاورىا المختمفة  تبعا لممستوي 

 االقتصادي االجتماعي  )النوع، الجنسية، عدد الزيارات(. 

 النوع .1
لموقوف عمي داللة  "t test"ولمتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

 . الفروق، والجدول التالي يوضح ذلك

داللة الفروق بين متوسطات  مستوى وعى النزالء بدور إدارة االغذية  (.12جدول )
 والمشروبات فى أعداد قوائم عالجية بمحاورىا المختمفة تبعا إلختالف النوع

 ن النوع المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

إدارة االغذية 
 والمشروبات

 2.22 13.42 22 ذكر
 دالة 01.45 122

 1.52 12.41 102 أنثي

 قوائم الطعام
 0.04 42.24 22 ذكر

 دالة 02.54 122
 4.02 02.32 102 أنثي

الوعي الغذائي 
 والصحي

 2.52 14.32 22 ذكر
 دالة 10.41 122

 0.35 14.24 102 أنثي

 دالة 12.11 122 4.20 22.25 22 ذكر ككل
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 4.14 54.24 102 أنثي

 (9.95*دالة عند مستوؼ )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات مستوػ وعى النزالء ( 12يتضح من جدول )
بعا لممستوؼ االقتصادؼ بأعداد قوائم عالجية بمحاورها المختمفة تبدور إدارة االغذية والمشروبات 

عند مستوؼ  تبعا لمتغير النوع، حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي قيم دالة إحصائيا االجتماعي
المجتمع بطبيعته مجتمع ذكورػ يسمح ويرجع ذلك إلى أن  الذكور(لصالح ) –( 9.95داللة )

كيفما يشاء، حيث تؤيد العادات والتقاليد الذكر وترػ أن له  لمرجل بالسفر والترحال والتجول
مطمق الحرية فى التنزة والسفر سواء داخل مصر أو خارجها مما يزيد من خبرته ووعيه فى 
المقابل يفرض عمى األناث بعض القيود كما أنها تقوم بعدة أدوار متعددة دورها )كأم وربة أسرة 

مرأة عاممة..الخ( فترػ أن عمي  عاتقها الع ء األكبر من تحمل المسئولية وأن هناك هذ  وا 
 األدوار من وجهة نظرها تحتل إهتمامها وأولوياتها أكثر من السفر والتنزة.

 الجنسية: -0

 لموقوف عمي داللة الفروق. "t test"صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  ولمتحقق من

مستوى وعى النزالء بدور إدارة االغذية داللة الفروق بين متوسطات   :(12جدول )
 والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية بمحاورىا المختمفة تبعًا لمتغير الجنسية

 ن السن المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوي 
 الداللة

إدارة االغذية 
 والمشروبات

 1.35 14.34 102 مصري 

غير  دالة 12.32 122
 مصري 

22 2.24 1.34 

 قوائم الطعام
 4.11 42.02 102 مصري 

 دالة 02.24 122
 0.42 04.41 22غير 
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 مصري 

الوعي الغذائي 
 والصحي

 2.42 14.22 102 مصري 

غير  دالة 02.20 122
 مصري 

22 10.41 0.12 

 ككل

 5.25 22.24 102 مصري 

غير  دالة 01.00 122
 مصري 

22 52.25 2.24 

 (9.95*دالة عند مستوؼ )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات مستوػ وعى النزالء  (12يتضح من جدول )
بدور إدارة االغذية والمشروبات فى أعداد قوائم عالجية بمحاورها المختمفة تبعا لممستوؼ 
االقتصادؼ االجتماعي  تبعا لمتغير الجنسية،حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي قيم دالة 

ويمكن تفسير ذلك  فى ضوء  النزيل المصرػ،  لصالح –( 9.95إحصائيا عند مستوؼ داللة )
حيث تبين أن سياسية الدولة فتحت با  السياحة المقابالت الفردية التى أجريت مع أفراد العينة 

الداخمية وتنشطيها باوصافة إنتشار شركات السياحة التى إنتشرت بشكل كبير داخل محافظات 
ما يزيد من إقبال األفراد عمى السفر وقضاء مصر تقدم عروضًا متاحة ومناسبة لكافة الفئات م

نعكس ذلك بالتأكيد عمى وعيهم بمستوػ الفنادق  اوجازات مما يزيد من عدد الرحالت السياحية وا 
 وقدرتهم عمى تقييم الخدمات الفندقية.

 عدد الزيارات -4

لموقوف عمي داللة  "t test"ولمتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
 الفروق.
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داللة الفروق بين متوسطات  مستوى وعى النزالء بدور مديرى األغذية  :(02جدول )
والمشروبات فى أعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء بمحاورىا المختمفة تبعًا 

 لمتغير عدد الزيارات

 ن الدورات التدريبية المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوي 
 الداللة

إدارة االغذية 
 والمشروبات

 2.22 13.42 22 أول زيارة
 دالة 01.45 122

 1.52 12.41 102 أكثر من زيارة

 قوائم الطعام
 0.04 42.24 22 أول زيارة

 دالة 02.54 122
 4.02 02.32 102 أكثر من زيارة

الوعي 
الغذائي 
 والصحي

 2.52 14.32 22 أول زيارة
 دالة 10.41 122

 0.35 14.24 102 أكثر من زيارة

 ككل
 4.20 22.25 22 أول زيارة

 دالة 12.11 122
 4.14 54.24 102 أكثر من زيارة

 (9.95*دالة عند مستوؼ )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات مستوػ وعى النزالء  (02يتضح من جدول )
بدور مديرؼ االغذية والمشروبات بأعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء بمحاورها المختمفة )إدارة 

الوعي الغذائي والصحي، ككل( تبعا لممستوؼ االقتصادؼ  -قوائم الطعام  -االغذية والمشروبات 
االجتماعي تبعا لمتغير عدد الزيارات، حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي قيم دالة إحصائيا عند 

حيث أول زيارة ألػ  ويمكن تفسير ذلكلصالح )أول زيارة( فأكثر،  –( 9.95مستوؼ داللة )
كون له مذاق خاص يستطيع الفرد من خالله أن يعرف مميزات مكان تعطى إنطباع أول وي

وعيو  الفندق منذ أول وهمة، خاصة عندما يكون إنسان مطمع ومثقف فال يحتاج ألكثر من 
 زيارة لمفندق بل يستطيع أن يحكم إدارة الفندق ويقيمه من خالل الخدمات المقدمة إليه. 
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 وبذلك تحققت صحة الفرض الثانى 

يوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات مستوى وعى النزالء بدور  الثالث:الفرض  -0
إدارة االغذية والمشروبات بإعداد قوائم عالجية بمحاورىا المختمفة )إدارة االغذية 

الوعي الغذائي والصحي( تبعا لمتغيرات المستوى االجتماعي  -قوائم الطعام  –والمشروبات 
 ميمي(واالقتصادي )السن، المستوي التع

 One"ولمتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة أسمو  تحميل التباين االحادؼ 
Way ANOVA"  لموقوف عمي داللة الفروق، وتطبيق اختبارlsd  لبيان داللة اتجا  الفروق إن

  ( يوضح ذلك.22( إلي )21وجدت، والجداول من )

 :السن-1
لمفروق بين متوسطات مستوى وعى النزالء بدور (. تحميل التباين االحادي االتجاه 01جدول )

 إدارة االغذية والمشروبات فى أعداد قوائم عالجية بمحاورىا المختمفة تبعا لمسن.

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوي 
 الداللة

إدارة االغذية 
 والمشروبات

 321.01 0 200.30 بين المجموعات

داخل  2.22 320.12
 المجموعات

122.22 124 1.22 

  122 1112.20 الكمي

 قوائم الطعام

 0120.14 0 3423.05 بين المجموعات

داخل  2.22 322.42
 المجموعات

224.05 124 3.32 

  122 5034.52 الكمي

 2.22 452.22 503.22 0 1232.22 بين المجموعاتالوعي 
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الغذائي 
 والصحي

داخل 
 المجموعات

024.02 124 1.32 

  122 1442.22 الكمي

 )ككل(
 

 2122.52 0 12444.12 بين المجموعات

داخل  2.22 513.44
 المجموعات

4104.22 124 15.22 

  122 12321.10 الكمي

 

  كما هو موضح بالجدول. LSDلموقوف عمي اتجا   الفروق تم تطبيق اختبار 

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات متوسطات مستوى وعى  LSDاختبار  :(00جدول )
 ية بمحاورىا المختمفة  تبعا لمسنالنزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات فى أعداد قوائم عالج

 السن المقياس
 فأكثر 35من  سنة 45-42من  42أقل من 

 4.25م= 12.42م= 13.42م=

إدارة االغذية 
 والمشروبات

 42من أقل 
 وسن

 4.52* 2.31* 

 45-42من 
 سنة

  0.24* 

    فأكثر 35من 

 السن 
 فأكثر 35من  سنة 45-42من  42أقل من 

 04.25م= 42.55م= 42.20م=

 *13.44 *4.34  42أقل من  قوائم الطعام
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 وسن

 45-42من 
 سنة

  2.22* 

    فأكثر 35من 

 السنة الدراسية 
 فأكثر 35 من سنة 45-42من  42أقل من 

 2.22م= 13.42م= 14.32م=

الوعي 
الغذائي 
 والصحي

 42أقل من 
 وسن

 0.24* 4.22* 

 45-42من 
 سنة

  5.12* 

    فأكثر 35من 

 السنة الدراسية 
 فأكثر 35من  سنة 45-42من  42أقل من 

 31.02م= 52.10م= 22.25م=

 ككل

 42أقل من 
 وسن

 14.44* 02.25* 

 45-42من 
 سنة

  13.20* 

    فأكثر 35من 

 (9.95*دالة عند مستوؼ )

(  9.95إلي وجود تباين دال إحصائيا عند مستوؼ داللة ) تشير نتائج الجدول السابق
بين متوسطات مستوػ وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات بأعداد قوائم عالجية 

الوعي الغذائي والصحي( تبعا   -قوائم الطعام  –بمحاورها المختمفة )إدارة االغذية والمشروبات 
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ويمكن ( سنة، 39لصالح أقل من ) –ؼ )تبعا لمسن( لمتغيرات المستوػ االجتماعي االقتصاد
بأن هذ  المرحمة العمرية تتميز بعدة خصائص تميزها عن أػ مرحمة أخرػ حيث  تفسير ذلك

تتسم بالنشاط والحيوية والشغف واالهتمام بالسفر والترحال والسعى وراء كل ماهو جديد من خالل 
قتناء وسائل االتصال والتواصل الحديثة االكتشاف والمغامرة، حيث تسعى دائما لمتجدد وا لمعرفة وا 

ستخدامها فى زيادة وعيهم ومعرفتهم بكل مايحتاجونه فى هذا  ستغالل التكنولوجيا الحديثة وا  وا 
 المجال.

 المستوي التعميمي -0
تحميل التباين االحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات مستوى وعى النزالء بدور  :(04جدول )

والمشروبات فى عداد قوائم عالجية بمحاورىا المختمفة تبعا إدارة االغذية 
 لممستوي التعميمي

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوي 
 الداللة

إدارة االغذية 
 والمشروبات

 334.21 0 224.01 بين المجموعات
442.22

  
 1.12 124 041.21 داخل المجموعات  2.22

   122 1112.20 الكمي

 قوائم الطعام

 0222.22 0 3214.44 بين المجموعات
402.40

  
 2.02 124 1043.14 داخل المجموعات  2.22

   122 5034.52 الكمي

الوعي الغذائي 
 والصحي

 512.13 0 1240.04 بين المجموعات

 1.55 124 423.21 داخل المجموعات  2.22 444.22

   122 1442.22 الكمي

  2.22 422.14 4450.22 15525.40 بين المجموعات )ككل(
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 1 

 02.22 124 4255.31 داخل المجموعات

 الكمي
12321.1

0 
122   

 كما هو موضح بالجدول.  LSDلموقوف عمي اتجا   الفروق تم تطبيق اختبار 

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات متوسطات مستوى وعى  LSDاختبار  :(03جدول )
النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات فى أعداد قوائم عالجية بمحاورىا 

 المختمفة )تبعا لممستوي التعميمي(

 المستوي التعميمي المقياس
 مرتفع متوسط منخفض

 2.22م= 10.22م= 13.43م=

إدارة االغذية 
 والمشروبات

 *5.23 *0.25  منخفض

 *4.02   متوسط

    مرتفع

 المستوي التعميمي 
 مرتفع متوسط منخفض

 02.43م= 44.24م= 42.22م=

 قوائم الطعام

 *10.22 *5.24  منخفض

 *2.22   متوسط

    مرتفع

 المستوي التعميمي 
 مرتفع متوسط منخفض

 11.22م= 12.21م= 14.43م=
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الوعي الغذائي 
 والصحي

 *2.13 *1.44  منخفض

 *3.31   متوسط

    مرتفع

 المستوي التعميمي 
 مرتفع متوسط منخفض

 32.43م= 21.14م= 41.32م=

 ككل

 *03.43 *12.45  منخفض

 *13.42   متوسط

    مرتفع

 (9.95*دالة عند مستوؼ )

إلي وجود تباين دال إحصائيا عند مستوؼ داللة  (24رقم )  تشير نتائج الجدول السابق
( بين متوسطات مستوػ وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات بأعداد قوائم عالجية 9.95)

 –بمحاورها المختمفة تبعا لمتغيرات المستوػ االجتماعي االقتصادؼ )تبعا لممستوؼ التعميمي( 
المقابالت الفردية التى أجريت مع أفراد العينة ويفسر ذلك فى ضوء لصالح أقل من )منخفض(، 

حيث تبين أن عمالء القطاع الفندقى كانوا بصفة عامة أكثر دارية بتأثير الغذاء عمى الصحة 
ونهم يسعون بشكل دؤؤ  عمى التسمح بالمعمومات والمعارف وتنمية مهاراتهم وزيادة ثقافتهم من 

المختصة بهذا المجال ووسائل التكنولوجيا الحديثة خالل متابعة وسائل اوعالم وخاصة البرامج 
ومواقع التواصل االجتماعى والتى أصبحث أكبر وأسرع وسيمة لتبادل المعارف والخبرات، فضاًل 
عن البعض منهم يسعى إلى إقتناص المعمومة والمعرفة ليزيد من ثقاقته وخبرته ويحفز نفسه 

غير  من الحاصمين عمى شهادة تعميمية  ل أبدُا عنحتى يشعر بأنه اليق دائما عمى التعمم الذاتى
أعمى وحتى يستطيع أن يفيد نفسه وأبناء  وأسرته ومجتمعه تعويضًا عن عدم حصوله عمى درجه 

 عممية أعمى.

 :وتأسيسًا عمي ما سبق تم تحقق صحة الفرض الثالث
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عالجية لمنزالء الفرض الرابع: يتأثر وعى مديري االغذية والمشروبات بإعداد قوائم طعام -3
ببعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي )النوع، السن، الجنسية، المسمي الوظيفي، 

 الدورات التدريبية(

ولمتعرف عمى أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى وعى مديرؼ االغذية والمشروبات بإعداد 
بادخال متغيرات الدراسة   interقوائم طعام عالجية لمنزالء تم حسا  معادلة االنحدار بطريقة 

في معادلة االنحدار الخطي المتعدد التي كان لها ارتباط دال إحصائيًا بالدرجة الكمية بوعى 
مديرؼ االغذية والمشروبات بأعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء، وقد أسفرت نتائج االنحدار أن 

( عند 124.73)  Fث بمغت قيمةالقوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد قوية حي
بمغت  R(، وأن قيم معامالت االرتباط وهي معامل االرتباط البسيط 90991مستوػ معنوية )

 .R2 (90941)( ومعامل التحديد المصحح 9.948) R2( ومعامل التحديد 90974)

وقد احتل متغير المسمي الوظيفي الترتي  األول فى تأثير  عمى وعى مديرؼ االغذية 
روبات بأعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء حس  اختبار "ت"، يميه فى الترتي  السن، وجاء والمش

فى الترتي  الثالث النوع، يميه الجنسية، أما الدورات التدريبية فجاء فى الترتي  الخامس واألخير، 
% من التباين الحادث فى وعى مديرؼ 94وقد استطاعت المتغيرات السابقة الذكر أن تفسر 

% من التباين الحادث فى 6غذية والمشروبات بأعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء، فى حين أن اال
 وعى مديرؼ االغذية والمشروبات بأعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء يعزػ إلى عوامل أخرػ.

  :وبذلك تحققت صحة الفرض الرابع

نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر المتغيرات المستقمة عمى وعى النزالء  :(05جدول )
 بدور إدارة االغذية والمشروبات فى أعداد قوائم عالجية

 المتغيرات الداخمة في معادلة االنحدار
معامل 
 االنحدار

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
 المتغير

 4 2.224 4.013 11.231 النوع
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 0 2 3.214 12.502 السن

 3 2.222 0.242 12.200 الجنسية

 1 2 3.244 12.204 المسمي الوظيفي 

 5 2.234 0.220 3.532 الدورات التدريبية

 R 2.243معامل االرتباط البسيط 

 R Square 2.232معامل التحديد 

 Adjusted Rمعامل التحديد المصحح 
Square 

2.221 

 *F 4.231قيمة 

   90991*** مستوػ معنوية 

الفرض الخامس: يتأثر وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات فى إعداد قوائم -5
عالجية بمحاورىا المختمفة ببعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي )النوع، السن، 

 الجنسية، المستوي التعميمي، عدد الزيارات(

ولمتعرف عمى أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى وعى النزالء بدور إدارة االغذية 
  interوالمشروبات فى إعداد قوائم عالجية بمحاورها المختمفة تم حسا  معادلة االنحدار بطريقة 

بادخال متغيرات الدراسة في معادلة االنحدار الخطي المتعدد التي كان لها ارتباط دال إحصائيًا 
لدرجة الكمية بوعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات بأعداد قوائم عالجية بمحاورها با

المختمفة، وقد أسفرت نتائج االنحدار أن القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد قوية 
(، وأن قيم معامالت االرتباط وهي 90991( عند مستوػ معنوية )978.64)  Fحيث بمغت قيمة

( ومعامل التحديد 9.953) R2( ومعامل التحديد 90976بمغت ) Rامل االرتباط البسيط مع
(، وقد احتل متغير السن الترتي  األول فى تأثير  عمى وعى النزالء بدور 90952) R2المصحح 
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إدارة االغذية والمشروبات بأعداد قوائم عالجية بمحاورها المختمفة حس  اختبار "ت"، يميه فى 
لمستوؼ التعميمي، وجاء فى الترتي  الثالث الجنسية، يميه عدد الزيارات، أما النوع فجاء الترتي  ا

% من التباين 95فى الترتي  الخامس واألخير، وقد استطاعت المتغيرات السابقة الذكر أن تفسر 
الحادث فى وعى مديرؼ االغذية والمشروبات بأعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء، فى حين أن 

ن التباين الحادث فى وعى النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات بأعداد قوائم عالجية % م5
 بمحاورها المختمفة يعزػ إلى عوامل أخرػ.

 وبذلك تحققت صحة الفرض الخامس. 

نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر المتغيرات المستقمة عمى وعى النزالء  :(02جدول )
 بدور إدارة االغذية والمشروبات فى أعداد قوائم عالجية بمحاورىا المختمفة

 المتغيرات الداخمة في معادلة االنحدار
معامل 
 االنحدار

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
 المتغير

 5 2.224 4.013 12.425 النوع

 1 2.22 15.252 2.350 السن

 4 2.22 11.422 5.350 الجنسية

 0 2.22 10.544 3.222 المستوي التعميمي

 3 2.22 3.431 4.444 عدد الزيارات

 R 2.242معامل االرتباط البسيط 

 R Square 2.254معامل التحديد 

 Adjusted Rمعامل التحديد المصحح 
Square 

2.250 

 *F 242.23قيمة 

      90991*** مستوػ معنوية 
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 التوصيات:  

 .العمل عمى تطوير مناهج السياحة والفندقة فيما يتعمق بتغذية المرضي أو التغذية العالجية 

  تثقيف المجتمع بأسس التغذية العالجية السميمة من خالل دورات تدريبية، ندوات تثقيفية تحت
 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.رعاية الهيئة القومية لسالمة الغذاء 

  تدري  جميع العاممين داخل الفنادق باالشتراطات الصحية الواج  اتباعها فى إعداد قوائم
طعام عالجية تناس  مرضي السكر، والقم ، والسمنة، والكبد، وضغط الفشل الكموػ وفقًا 

 الم.لإلحصائيات التي أثبتت أنها من األمراض األكثر انتشارًا بمصر والع

  تشجيع القائمين عمى إدارة الفنادق المصرية بادراك أهمية التطوير من خالل تطبيق خدمة
 التغذية العالجية كنقطة انطالق لتحقيق أعمى نسبة رضاء لشرائح كثيرة من النزالء.

  رفع وعي إدارة الفندق بحجم العائد المادؼ الضخم من خالل تطبيق خدمة إعداد قوائم طعام
الء حيث أن نسبة كبيرة من النزالء عمى استعداد بتحمل نفقات إعداد قوائم طعام عالجية لمنز 
 عالجية لهم.

 مؤتمرات صحفية مع دعوة أحد الشيفات المشهورين لمتشويق من خالل اعداد مجموعة من  قدع
 االطباق الخاصة بأمراض مختمفة كنوع من الدعاية لمفندق لتقديمها لخدمة قوائم عالجية.

 دة بيانات بالحالة الصحية لمنزالء كنوع من أنواع الجذ  مرة أخرؼ لمفندق لتجربة أنشاء قاع
 تناول غذاء صحي مناس  لهم.

 .االستعانة بخبرة الفنادق األجنبية التى تقدم خدمة التغذية العالجية لمنزالء المرضى 

 طعام  تشجيع إدارة الفندق بأهمية تعيين اخصائي تغذية عالجية لممساهمة فى وضع قوائم
 خاصة بالنزالء المرضى تتناس  مع نوع المرض الذػ يعانون منه.

 :ممخص البحث

تهدف الدراسة الحالية الى تفعيل دور إدارة األغذية والمشروبات من خالل إعداد قوائم 
مناسبة لحالتهم الصحية طعام خاصة بالنزالء المرضى بحيث تكون قوائم الطعام 

( فرد 49والمرضية ولتقييم الوجبات المقدمة لهم، وقد طبقت الدراسة عمى عينة إشتممت )
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( نزيل 299وعمى ) من كل فئة(،29) من مديرؼ إدارة االغذية والمشروبات والشيفات
( فندق، كما تم إختيارتمك 29من النزالء وتم اختيارهم بطريقة غرضية صدفية من داخل )

لفنادق بطريقة عشوائية من منطقة جنو  سيناء )مدينة شرم الشيخ( ذات األربع ا
ستخدام  والخمس نجوم بجمهورية مصر العربية. وتم تصنيف وتبوي  البيانات وا 

، وقد أسفرت النتائج اآلتى: spss21األسالي  اوحصائية المناسبة بإستخدام برنامج 
( بين متوسطات درجات عينة 9.91) توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوؼ داللة

البحث فى كل من وعى مديرؼ إدارة األغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام 
عالجية لمنزالء بمحاورها المختمفة تبعا لمتغيرات المستوػ االجتماعى واالقتصادػ 

ر الجنسية، المسمى الوظيفى، الدورات التدربيية( وكانت لصالح الذكو  )النوع، السن،
( دورات تدريبية 7ولصالح األكبر سنا ولغيرالمصرػ، ولمديرػ اودارة، ولمحاصمين عمى )

( 9.95فأكثر عمى التوالى. كما إتضح أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوؼ داللة )
دارة االغذية  بين متوسطات درجات عينة البحث فى كل من مستوػ وعى النزالء بدورا 

ائم عالجية بمحاورها المختمفة تبعا وختالف متغيرات المستوؼ والمشروبات فى إعداد قو 
الجنسية( وكانت لصالح الذكور وأول  عدد الزيارات، االقتصادؼ االجتماعي )النوع،

زيارة، ولصالح النزيل المصرؼ عمى التوالى. كما تبين وجود تباين دال إحصائيًا عند 
حث فى كل من مستوػ وعى ( بين متوسطات درجات عينة الب9.95مستوؼ داللة )

النزالء بدور إدارة االغذية والمشروبات فى إعداد قوائم عالجية بمحاورها المختمفة  تبعا 
لمتغيرات المستوؼ االقتصادؼ االجتماعي )السن،المستوػ التعميمى(، وكانت النتائج 

كما  عامًا(  والمستوػ التعميمى المنخفض عمى التوالى. 39لصالح األصغر سنًا )أقل من
وجد تأثر وعى مديرؼ االغذية والمشروبات بأهمية إعداد قوائم طعام عالجية لمنزالء 
ببعض متغيرات المستوؼ االجتماعي االقتصادؼ )النوع، السن، الجنسية، المسمي 

وتبين أيضُا تأثر وعى النزالء بدور إدارة االغذية  الوظيفي، الدورات التدريبية(،
عالجية بمحاورها المختمفة ببعض متغيرات المستوؼ والمشروبات فى إعداد قوائم 
عدد الزيارات، السن، الجنسية، المستوؼ التعميمي(، وكان  االجتماعي االقتصادؼ )النوع،

تطوير مناهج السياحة والفندقة والقائمين عمى إدارة من أهم التوصيات هو الحث عمى 
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دمة التغذية العالجية كنقطة الفنادق المصرية بإدراك أهمية التطوير من خالل تطبيق خ
انطالق لتحقيق أعمى نسبة رضاء لشرائح كثيرة من النزالء، كما تناشدهم عمى أهمية 
تعيين اخصائي تغذية عالجية وتدري  جميع العاممين داخل الفنادق من خالل دورات 
تدريبية، وندوات تثقيفية باوشتراطات الصحية الواج  إتباعها فى إعداد قوائم طعام 

الجية تناس  مرضي السكر، والقم ، والسمنة، والكبد، وضغط  الدم والفشل الكموػ ع
 وفقًا لإلحصائيات التي أثبتت أنها من األمراض األكثر إنتشارًا بمصر والعالم.

فنرادق جنرو   ،النرزالء المرضرى ،قروائم الطعرام، إدارة األغذيرة والمشرروبات الكممرات اوفتتاحيرة:
 تغذية المرضى. ، سيناء

 المراجع:  

التغذية العالجية والتغذية في حالة المرض )الطبعة األولي(  (:0222أحمد توفيق حجازي )
 عالم الثقافة لمنشر والتوزيع، مصر.

قياس العوامل  (.0214أحمد طالب ميدي، تغريد سعيد حسن، دمحم ىاني بيي الدين )
المؤثرة عمى جودة تقديم خدمات األطعمة والمشروبات لتحسين رضاء العمالء باستخدام 

نجوم في بغداد. المجمة العممية الدولية  5نموذج نوع الخدمة" دراسة عمى عينة من فنادق 
 ( جامعة حموان العدد الثاني.IAJFTHلكمية السياحة والفنادق )
"الصحة الفندقية، الطبعة االولي"، مكتبة بستان المعرفة،   :(0224السيد دمحم أبو طور )

 كفر الدوار، مصر.
"التغذية وتخطيط الوجبات وقوائم الطعام"، مكتبة بستان  (:0222السيد دمحم أبو طور )

 المعرفة، مصر.
دراسة مدػ انتشار الوعي الغذائي والصحي بين عينة  (:1225آمال أحمد دمحم بخاري )

ة التربية لمبنات بجدة، نشرة بحوث االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، العدد طالبات من كمي
 الثاني.

ذوػ  –المرضى  –" تغذية الفئات العمرية:  األصحاء  (:0225إيڤيمين سعيد عبدهللا )
 اوحتياجات الخاصة "، مجموعة النيل العربية، ميدنة نصر، القاهرة، الطبعة األولى.
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العادات الغذائية والوعي الغذائي عند طالبات  (:0224شتيفي ) إيمان البموني، ميسون 
المرحمة المتوسطة وعالقتها بانتشار األنيميا. مجمة بحوث االقتصاد المنزلي، جامعة 

 (.4-3(،العدد )13المنوفية، مجمد )
استخدام الحاس  اآللي في تصميم برنامج  (:0224تغريد كمال الدين دمحم اليادي )

 مرضى السمنة، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةلتخطيط وجبات 
مؤثرة عمى سوء التغذية بين أطفال العوامل ال (:1222ثناء عبد الرحيم أبو العينين )
 رسالة ماجستير،كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية. المناطق الريفية بمحافظة المنوفية،

 IBM SPSSاوحصاء والحاس  اآللي:تطبيقات :(0213) حسن عوض حسن الجندي
Statistics V21 .مكتبة األنجمو المصرية،القاهرة، الطبعة األولي 

دليل تغذية المرضى في المستشفيات. الطبعة األولى.  (:1224جالل خميل المخمالتي )
 األردن. –دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان 

 النفسي"، الطبعة الثالثة، عالم الكت ، مصر."التوجيه واورشاد  (:0220حامد زىران )
 تخطيط قوائم الطعام"، مكتبة األنجمو المصرية، القاهرة، مصر."  (:1225سامى عبد القادر سعيد )
 أساسيات الغذاء والتغذية، مكتبة االنجمو المصرية، القاهرة (:0222عادل السيد مبارك )

"إدارة وتخطيط الوجبات" مكتبة بستان المعرفة، كفر  (:0222مصر، عبد الجميل بركات )
 الدوار مصر.

أسس التغذية العالجية، الطبعة األولي، دار القمم  (:0221عبد الرحمن عبيد مصيقر )
 لمنشر والتوزيع، دبي االمارات العربية المتحدة.

االقاصاد  برنامج مقترح لتنمية الثقافة األسرية لدػ طالبات شعبة (:0220عزة دمحم جاد )
المنزلي يبث من خالل موقع عمى شبكة االنترنت، مجمة دراسات في المناهج وطرق 
التدريس، الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس بكمية التربية جامعة عين شمس، العدد 

 السابع والسبعون، يناير.
في الريف برنامج مقترح لتنمية الوعي الغذائي لألم المصرية  (:1225عزة محمود رزق )

 والحضر، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
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التغذية العالجية، الطبعة االولي، دار العبيكان لمنشر،  (:0215عصام بن حسن عويضة )
 الرياض المممكة العربية السعودية.

 التغذية في الحاالت المرضية، القاهرة مصر. (:0224عصام حمدي الصفدي )
تقييم الوجبات الغذائية المقدمة  (:0212دل احمد عطية ووائل دمحم عبد النبى )دمحم عا

بالتطبيق عمى مرضي السكر والقم  والفشل الكموؼ   -لممرضي بمستشفى المنيا الجامعي
 ( سبتمبر.2/1جامعة الفيوم، المجمد العاشر، العدد ) –والكبد، مجمة كمية السياحة والفنادق 

ماذا نأكل ولماذا؟، الطبعة األولي، دار   -الغذاء الحقيقي (:0222فاطمة عصام صبري )
 العبيكان لمنشر، الرياض المممكة العربية السعودية.

 محاضرات نظرية في التربية الصحية )الطبعة الثالثة( جامعة الزقازيق. (:0212فتحي دمحم حسن )
ة )الطبعة الرابعة( محاضرات نظرية في اساسيات الغذاء والتغذي (:0210فتحي دمحم حسن )
 جامعة الزقازيق.

محاضرات نظرية في التربية الصحية )الطبعة الخامسة(   (:0212فتحي دمحم حسن )
 جامعة الزقازيق.

سمسمة التغذية في الصحة والمرض:  تغذية مرضي السكر،  (:0223قناوي والشريف )
 كمية الزراعة، جامعة المنيا مصر.

مناهج وتدريس في االقتصاد المنزلي، عالم الكت ، القاهرة،  (:0224كوثر حسين كوجك )
 مصر.

"الصحة والثروة"، الهيئة العامة لدار الكت  والوثائق  (:0212الالن، جاك وماثيورتبك )
(، الطبعة األولى 2919القومية، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق الطبعة األولي العربية )

 (.2998األجنبية )
تقرير عن  تقييم أثر سياسات دعم بيئات  (:0212الدائمة لمتغذية باألمم المتحدة )المجنة 

األغذية الصحية والنظم الغذائية الصحية. المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية. 
UNSCN. 

برنامج مقترح لتصوي  التصورات الخطأ لبعض  (:0224لمياء شعبان أحمد أبو زيد )
ي وفقا لممدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاهات طالبات شعبة التعميم مفاهيم االقتصاد المنزل
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االبتدائي بكمية التربية بسوهاج نحو . مجمة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية 
 نوفمبر. -(99المصرية لممناهج وطرق التدريس بكمية التربية جامعة عين شمس، العدد )

فعالية تدريس وحدة مقترحة قائمة عمى النظرية   :(0223ليمى عبد هللا حسام الدين )
البنائية لتنمية وعي طالبات المدارس الثانوية التجارية بالتربية الغذائية، مجمة التربية العممية، 

 الجمعية المصرية لمتربية العممية بكمية التربية جامعة عين شمس، المجمد السابع، سبتمبر.
 -ة العالجية في فنادق الخمس نجوم. رسالة ماجستيرالتغذي (.0212دمحم إسماعيل ىاني )
 مصر. -جامعة قناة السويس

الطريق إلي الغذاء الصحي:  أسس صحية عممية  (:1225مصطفي عبد الرازق نوفل )
 تطبيقية، الدار العربية لمنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

تبة االكاديمية، الطعام المتوازن، الطبعة االولي، المك (:0224مصطفي كمال مصطفي )
 .129 – 119الجيزة، مصر، ص 

مدػ انتشار سوء التغذية بين األطفال  (:1222منال عبد الرحمن محمود حسنين )
 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية. المصابين بالطفيميات المعوية،رسالة دكتورا ،

لي، مجموعة النيل قوائم الطعام وفن الخدمة، الطبعة االو  (:0220منال دمحم الخولي )
 العربية لمنشر، القاهرة مصر.  

 تقرير عن التغذية والصحة )موقع عمى االنترنت(. (:0222منظمة الصحة العالمية )
 التغذية العالجية )الطبعة االولى(. (:0221منى خميل عبد القادر )

التغذية الصحية لإلنسان، الدار العربية لمنشر والتوزيع، القاهرة،  (:1225موترام. ر. ف، )
 مصر.

دراسة اورتباط بين العادات الغذائية لألسرة المصرية واونفاق  (:0222) نجالء المسممي
 عمى بند الغذاء،رسالة ماجستير،كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

سان الصحية والصحيحة، المركز العممي تغذية االن :(0224نصر دمحم ماىر أحمد )
 لمكتا ، القاهرة مصر.
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نعمو مصطفى رقبان،الحسينى رجب ريحان،حنان عبد الحميم رزق، نيبال فيصل عبد  
تنمية مهارات الوقت لدػ فتيان جامعة كفر الشيخ، مجمة التربية  (:0214الحميد )

 .النوعية،كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة

دور الفندقة العالجية في تنشيط حركة السياحة  (:0213ر عامر، منال شوقي )نيمة جاب
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A Proposed Program to Activate the Role of Food and Beverage 

Administration in South Sinai Hotels By Preparing 

Menus for Patient Guests 

Abstract: 

This study aimed to enable the role of food and beverage management 

through preparing menus of food for patient guests. The study was applied to 

managers of food and beverage management (40 managers), chefs (20 chefs 

from each type), and to guests (200 guests). The studied samples were 

identified from 20 hotels in the South Sinai region at Sharm El-Sheikh (four- 

or five-stars hotels) in the Arab Republic of Egypt. The results indicated the 

presence of statistically significant differences at the significance level (0.01) 

for the directors of the administration in food and beverages in the importance 

of preparing therapeutic menus with their different rules according to the 

variables social level, economic level, gender, age, nationality, job title, and 

training courses. The results of the analysis were in favor of males, in favor of 

the elderly, non-Egyptian, and directors of administration, who have obtained 

more than seven courses in a row. The results also showed that there are 

statistically significant differences at the level of significance (0.05) in the 

awareness of guests on the role of food and beverage management in 

preparing treatment lists for patients with different rules according to the 

variables of the socioeconomic level, age, gender, number of visits and 

nationality, and were also in favor of males and the first visit and for the 

benefit of the Egyptian, respectively. In addition, there is a statistical variation 

at the significance level (0.05) in the awareness of the guests on the role of 

food and beverage management in preparing menus with different rules 

according to the variable of the economic and social level (age, educational 

level). This variation was in favor of the youngest of less than thirty years and 

the low educational level, respectively. The results confirmed the effect of 

food and beverage managers awareness on the importance of preparing 

therapeutic menus for guests according to the social and economic level 

(gender, age, nationality, job title, number of sessions). The level of 

awareness of guests also affects the role of food and beverage management in 

preparing remedial lists with different rules and some variables such as the 

social and economic level (gender, number of visits, age, nationality, 

educational level). service as a starting point for achieving the highest 

satisfaction rate for many therapeutic nutritional specialist and gathering the 
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two worlds working inside hotels through training sessions and educational 

seminars with health requirements in preparing a therapeutic food list suitable 

for diabetics, heart patients, age patients, liver patients, pressure patients, and 

finally kidney failure patients, which are widespread and common diseases 

according to national and international statistics. 

Keywords: Food and beverage management, menus, patient guests, South 

Sinai hotels. 

 


