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ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين كل من الرغبة في التجديد الغذائي مشاركة 
السائحين األجانب في تجربة الوجبة، وبين نيتيم عمى تناول الطعام المحمي في 
المقاصد السياحية المصرية. ولقد تم إجراء الدراسة عمى مجموعة من السائحين 

من مديري الفنادق  8في مصر، حيث تم اإلتفاق مع األجانب أثناء تواجدىم 
المصرية التي تنتمي لفئة الخمس نجوم في مدينتي اإلسكندرية والقاىرة عمى تدبير 

ستمارة استيفاء بيانات احين األجانب، بحيث يقوم السائح بمن السائ 65لقاءات مع 
تمادًا اإلستقصاء التي صممت خصيصًا ألغراض الدراسة في وجود الباحث. واع

صائية حراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إعمى معامل ارتباط بيرسون، توصمت الد
بين مختمف متغيرات الدراسة، ما يعني قبول فرضيتي الدراسة. وقد أوصت الدراسة 
بضرورة إنجاز سمسمة من الدراسات المتعمقة باألغذية المحمية بشكل عام، بحيث 

ص أثر العولمة عمى تجارب الغذاء المحمي، فحتغطي المجاالت البحثية الخاصة ب
والسعي لصياغة دليل مصري لتقديم معمومات موثقة حول األطعمة المصرية 
المحمية ومصادرىا، مع تفعيل دور األحداث والميرجانات الغذائية ومعارض الطعام 

 المحمي في الترويج لموجية السياحية المصرية.

 مقدمة
المحددات الرئيسية في السياحة الحديثة، ففي كثير من األحيان، يقوم السائحين بزيارة يعد الطعام المحمي أحد 

المقاصد السياحية بغرض تجربة األطباق المحمية، وعميو يكون تجربة الغذاء المحمي ىو الدافع الرئيسي 
السياحي، حيث . وينظر إلى األطباق المحمية المتفردة كوسيمة من وسائل الجذب (Pujiastuti, 2020)لمسفر

تمثل أحد محددات التعرف عمى الثقافة المحمية لممقصد السياحي، بما تمثمو من عامل من عوامل التجربة 
، ويمكن لممقصد السياحي اكتساب الكثير من المزايا، من خالل فيم (Ellis et al., 2018)السياحية المتكاممة 

احة الغذاء المحمي، حيث يمكن المقصد السياحي من تضمين العوامل الرئيسية المؤثرة عمى العمالء الميتمين بسي
تجربة األطباق المحمية كجزء من البرنامج السياحي المقدم لمسائح، لما لمطعام المحمي من قدرة عمى تمثيل األبعاد 

وعميو، يمكن أن تشكل األطباق المحمية جزًءا من العروض . (Ghanem, 2019)الثقافية لممقصد السياحي 
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جية السياحية الخاصة بالمقصد السياحي، من خالل دعوة الزائرين والسائحين إلى المشاركة في تمك التجربة، التروي
 ,Anna)ومن ثم تحسين وتعزيز التجربة السياحية ليم، مما يخمق فرص أكبر لتكرار زيارة المقصد السياحي 

2017) . 

ال أن الدراسات التي انصبت عمى ىذا األمر تتصف وبالرغم من أىمية سياحة الطعام وتجربة الوجبات المحمية، إ
بالندرة النسبية في عالمنا العربي بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، بالرغم مما يتسم بو المطبخ الشرقي من 
تميز وتفرد يمكن أن يضيف الكثير فيما يتعمق بتحسين تجربة الوجبة الخاصة بالسائحين من جانب، والتجربة 

 . (Ghanem, 2019)لية من جانب آخر السياحية اإلجما
وتمثل الدراسة الحالية محاولة لفيم العالقة بين كل من رغبة السائحين األجانب في تجربة األطباق المحمية الغريبة 

"Food Novelty" ، والمشاركة في تجربة الوجبات المحمية"Food Involvement" تجربة نواياىم ل، وبين
 ."Local Food Purchase Intention"المحمية المقدمة في المقصد السياحي المصرياألطباق 

 أهداف الدراسة
 تيدف الدراسة إلى ما يمي:

الرغبة في التجديد الغذائي ونية السائحين األجانب عمى تناول الطعام المحمي في تحديد العالقة بين  -
 المقاصد السياحية المصرية.

األجانب في تجربة الوجبة بنيتيم عمى تناول الطعام المحمي في المقاصد  رصد عالقة مشاركة السائحين -
 السياحية المصرية.

 مشكمة الدراسة
 يمكن بمورة مشكمة الدراسة من خالل طرح التساؤلين البحثيين التاليين:

عند رغبة السائحين األجانب في التجديد الغذائي ونيتيم عمى تناول الطعام المحمي ىل توجد عالقة بين  -
 زيارتيم لممقاصد السياحية المصرية؟

ما ىي العالقة بين مشاركة السائحين األجانب في تجربة الوجبة ونيتيم عمى تناول الطعام المحمي عند  -
 زيارتيم لممقاصد السياحية المصرية؟

 الدراسات السابقة
 سموك العمالء تجاه سياحة الطعام
سياحة ، وكذا "Culinary Tourism"وسياحة الطيي  ،"Food Tourism"ُتعد مصطمحات سياحة الطعام 

المصطمحات الحديثة التي شاع استخداميا مؤخرًا، وتدور جميعيا من "Gastronomy Tourism"فنون الطيي 
حول "نمط السياحة الذي ييدف إلى تجربة وتناول األعغذية والمشروبات ذات الطابع المحمي في المقصد 

. وينطوى ىذا النمط السياحي الحديث عمى بحث السائح عن الطعام المحمى من (Ellis et al., 2018)السياحي" 
مصدره األصمي وارتياد ميرجانات الغذاء في المقاصد السياحية المتنوعة، وغيرىا من الفعاليات التي تعني بتقديم 

مر إلى الرغبة في وقد يمتد األ ،(Sormaz et al., 2015) األطباق المحمية التي تعكس ثقافة المقصد السياحي
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معايشة عمميات إنتاج وتحضير الغذاء المحمي، وغير ذلك من األنشطة أألخرى ذات الصمة بفنون الطيي 
(UmitSormaza, 2016). 

متداد معاصر لمسياحة الثقافية، ألنيا تساعد السائحين عمى اينظر إلى سياحة الطعام عمى أنيا وبناء عمى ذلك، 
فية المميزة لممقصد السياحي المضيف، من خالل كونيا تضع الطعام كجانب من التعرف عمى الخصائص الثقا

جوانب الثقافة اإلقميمية، لممقصد السياحي، وعامل من عوامل تعزيز التجربة السياحية. ولقد بدأت العديد من 
لمسائحين، بما يحقق ثراًء قميمية ضمن المنتج السياحي اإلجمالي المقدم في دمج المأكوالت اإلالوجيات السياحية 

في حال تطبيقيا -في قدرة سياحة الطعام  -حالياً -لمتجربة السياحية الكمية، وذلك تماشيًا مع اإلعتقاد السائد  كبيراً 
عمى زيادة قدرة المقصد السياحي عمى جذب أعداد أكثر وأنماط أكثر تفردًا من السائحين، مما يزيد  -بشكل جيد

د من فرص التنمية االقتصادية ييز قصد السياحي، ويشجع عمى تكرار زيارة المقصد، و من الدخل اإلجمالي لمم
 .(Sormaz et al., 2015)واالجتماعية والثقافية، ويحفظ التراث الثقافي لممقصد السياحي، ويحقق اإلستدامة 

المقدم لمسائحين في  أمًرا ىاًما لتطوير المنتج الغذائي -فيما يتعمق بسياحة الطعام-ويعد فيم سموك العمالء 
المقصد السياحي، وما يترتب عمى ذلك من تحسينات فيما يتعمق باستراتيجيات تسويق ىذا المنتج، وأساليب 
تحسين الخدمة، وتحقيق الميزة التنافسية. فالعمالء ينتيجون أسموبًا معينًا في التعامل مع المنتج الغذائي خالل 

الشراء، وىي المراحل الثالث المرتبطة بالمفاىيم األساسية لمسموك الشرائي  مراحل ما قبل الشراء وعند الشراء وبعد
وعميو، تكون عممية الشراء ذاتيا ىي الناتج النيائي لمتفاعل  ،(Velissarious and Efstathios, 2014)لمعميل 

فة وتصرفاتو المستمر بين العوامل الشخصية والبيئية، بحيث يتمثل السموك الشرائي لمعميل في مختمف مواق
اإليجابية والسمبية تجاه منتج معين، ومن ثم مدى استجابتو ليذا المنتج، والتي تتمثل في استيالكو من عدمو 

(Bjork and Kauppinen-Raisanen, 2016). 
ولقد تعددت المحاوالت البحثية التي انصبت عمى محاولة فيم العوامل المؤثرة عمى السموك الشرائي لمعمالء فيما 

تأثر تجربة ، ت(Chen and Rahman 2018)مق بتجربة المنتج الغذائي المحمي. ووفًقا لما توصل إليو يتع
الوجية السياحية بأكمميا بما يتعرض لو السائح من منتجات غذائية محمية، والسيما عندما ينطوى األمر عمى 

ربة السياحية اإلجمالية بالمقاصد األغذية العرقية، حيث يدخل ىذا األمر ضمن العناصر األساسية لتقييم التج
السياحية التي مر السائح عمييا. كما توصل أيضًا إلى أن رضا العمالء األجانب عن تجربة الطيي الكاممة في 

عادة موقع سياحي ما تؤدي إلى معاودة ز  يارة ىذا الموقع المقصد السياحي بغرض االستمتاع بتجربة مماثمة وا 
. وىي النتائج ذاتيا التي توصل إلييا (Alderighiab et al., 2016)مرة أخرى  استيالك نفس األطعمة العرقية

(Ghanem, 2019)  أن ، حيث توصل إلى هعمى األغذية المحمية في واحة سيو من خالل دراستو التي أجراىا
رضا العميل عن األغذية المحمية المقدمة في الواحة يؤدي إلى ميل العميل لتكرار زيارة الواحة مرة أخرى، كمال 
يؤدي إلى البحث عن نفس األغذية ومكوناتيا في مقاصد سياحية أخرى، بل قد يرغب في تجربة نفس المنتجات 

بعبارة أخرى، مغرم بسياحة الطعام وفنون الطيي. و  وشراء نفس المكونات عند عودتو إلى بمده األصمي، طالما أنو
 يرتبط السموك الشرائي لمسائح ارتباًطا وثيًقا بتجربة الوجبات المحمية في المقصد السياحي.

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716301054#!
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 ."Food Novelty"رغبة السائحين األجانب في تجربة األطباق المحمية الغريبة 
عاماًل من أبرز العوامل المؤثرة في سموك السائح كونو عميل  "Novelty Seeking"يمثل البحث عن التجديد 

 -بصفة عامة-من عمالء منشآت صناعة الضيافة في المقصد السياحي المضيف. فالبحث عن كل ما ىو جديد 
بستة أبعاد، وىي:  -غالباً -ويرتبط البحث عن التجديد ربما يكون بمثابة حجر الزاوية في العممية السياحية بأسرىا. 

المغامرات، وتغيير العادات، وتقميل الممل، واإلحساس بالتفرد، وعنصر المفاجأة من المعتاد، وعشق  ليروبا
(Levyta et al., 2022). 

وتتشابو نتائج الدراسات التي أجريت بغرض التعرف عمى العالقة بين البحث عن التجديد وبين قرار السائح 
أن البحث عن التجديد ىو  (Leong et al., 2017)بعيد، حيث وجد بالعودة إلى زيارة المقصد السياحي إلى حد 

 ,Albaitya  and Melhemb)العامل الوحيد ذو التأثير عمى رضا السائح في المقصد السياحي، كما توصل 

إلى أن السعي وراء التجديد ىو المؤثر األبرز في نية السائح في تكرار زيارة المقصد السياحي. ويرى  (2017
(Suhartanto, 2020) ث عن التجديد يميمون إلى العودة إلى نفس أن السائحين ذوي الدوافع الخاصة بالبح

أن دافع البحث  (Fitri, 2021)الوجية السياحية إلعادة تجربة ما حقق ليم اإلشباع في مراحل سابقة.  ويؤكد 
عن التجديد يزيد من إمكانية إعادة النظر في تكرار التجربة بشكل مباشر من خالل إعادة زيارة المقصد السياحي، 

 شر من خالل محاولة البحث عن نفس التجربة في مقاصد سياحية أخرى.أو بشكل غير مبا
وبناء عمى ما تقدم، يمكن افتراض أن السائحين الذين تتوافر لدييم دوافع البحث عن التجديد من المرجح أن يسعوا 

مي، وبالتالي الستكشاف أنماط مختمفة من الطعام تتفرد بذاتيا عن األنماط التي اعتادوا تناوليا في موطنيم األص
سيقبمون عمى تناول المنتج الغذائي المحمي المقدم في المقصد السياحي المصري، وىو ما يترتب عميو احتمال 
تكرار الزيارة لممقصد السياحي في حال رضاىم عن تجربة الطعام المحمى السابقة. وعميو، يمكن بناء الفرضية 

 :األولى من فرضيات الدراسة عمى النحو التالي
H1:  لو عالقة ذات داللة إحصائية بنية السائحين لتناول الطعام المحمي في المقاصد الغذائي البحث عن التجديد

 السياحية المصرية.

 ."Food Involvement"رغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية 
تفاعمية بين مقدم الغذاء وبين احتياجات المستيمك ستيالك الغذاء خارج المنزل عمى أنيا عممية اينظر إلى عممية 

من مستيمك آلخر، ومن ثم تختمف ، وبالتالي يختمف األمر (Jaeger et al., 2018)وقيمو واىتماماتو ودوافعو
المشاركة في تجربة الوجبات المحمية من فرد آلخر. ويميل األفراد ذوي الرغبة في المشاركة في رغبات األفراد في 

تجربة الوجبات المحمية إلى التفكير في المتعة المتحققة ليم جراء تجربة ما ىو جديد يتسم باألصالة. كما يميل 
إلى قضاء وقت أطول في التفكير في المستيمكون أصحاب مستويات المشاركة األعمى في تجربة الوجبات المحمية 

اختياراتيم الغذائية، وذلك مقارنًة باألفراد أصحاب مستويات المشاركة األقل، والذين يميمون بشكل أكبر إلى اتخاذ 
أصحاب مستويات المشاركة األعمى عمى وعميو، تزداد قدرة .قرارات تقميدية فيما يتعمق بخياراتيم الخاصة بالوجبات

ارتفاع . ما يعني أن (Levitt, 2019)دراكية لمتمييز بين مختمف سمات عناصر قائمة الطعامإصدار أحكام إ
مستوى المشاركة في تجربة الوجبة بين األفراد يوجد مياًل أكبر لمتقييم المكثف لعناصر قائمة الطعام قبل إتخاذ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211973617300363#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211973617300363#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996918300243#!
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ولقد . (Hansen et al., 2018)ا قرار اإلختيار والشراء، وىو األمر الذي أكدت عميو النتائج التي توصل إليي
أنو من الصعب توجيو رغبات المستيمكين أصحاب النية في المشاركة  (Peters and Remaud, 2020) وجد

 تفضيالتيم الغذائية بشكل أكبر من ذوي الرغبة األقل في المشاركة.في تجربة الوجبات، حيث تسيطر عمييم 
وعند محاولة توظيف ما سبق طرحو في سياق سياحة الغذاء وتجربة الوجبات المحمية، يتضح أنو من المحتمل أن 

عند يميل السائحين أصحاب مستويات المشاركة األعمي في تجربة الوجبات المحمية إلى مزيد من التمييز والحذر 
اتخاذ القرارات الخاصة بخياراتيم الغذائية في الوجية السياحية التي يقصدونيا، وىو األمر الناتج عن العالقة 
الموثقة بين تجربة الوجبة واإلحساس بالمتعة، إذ أن األخير ىو اليدف الرئيس أو أحد األىداف الرئيسة لمرحمة 

يدة والمتميزة لمطعام المحمي ستزيد من متعتيم بالرحمة السياحية السياحية ذاتيا. وبناء عمى ذلك، فإن التجربة الفر 
ذاتيا، حال كون تجربة الوجبة المحمية إيجابية ومشجعة. وعميو، يمكن بناء الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة 

 :عمى النحو التالي

H2 نية بة ذات داللة إحصائية لو عالق: رغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية ليا
 ىؤالء السائحين لتناول الطعام المحمي في المقاصد السياحية المصرية.

كما يتضح من خالل الشكل رقم  -وفقًا لمتغيراتيا-وبناء عمى ما تقدم، اقترحت الدراسة أن يتم صياغة أنموذجيا 
(1.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فرضيتي الدراسة(: نموذج 1شكل رقم )

 منهجية الدراسة
وذلك في الفترة من مارس إلي  تم إجراء الدراسة عمى مجموعة من السائحين األجانب أثناء تواجدىم في مصر

من مديري الفنادق المصرية التي تنتمي لفئة الخمس نجوم في مدينتي  8، حيث تم اإلتفاق مع 2222مايو 
( عمى تدبير وىو ما أتيح لمباحث الوصول إليو فنادق بالقاىرة 3فنادق باإلسكندرية و 5اإلسكندرية والقاىرة )

مى اختالف جنسياتيم ولم يتم توجيو االستمارات إلي جنسيات أجنبية ع حين األجانبمن السائ 65لقاءات مع 
ستمارة اإلستقصاء التي صممت خصيصًا ألغراض الدراسة في وجود استيفاء بيانات ا، بحيث يقوم السائح بمحددة

 ستمارة اإلستقصاء إستنادًا إلى عدد من المقاييس:اوتم بناء  الباحث.

H2 

H1 الغذائي البحث عن التجديد  

األجانب في رغبة السائحين 
المشاركة في تجربة الوجبات 

 المحمية

نية السائحين لتناول 
الطعام المحمي في 
 المقصد السياحي

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919217303433#!
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عند قياسيما لرغبة السائحين  (Lee and Kwon, 2021) منالمقياس األول: ىو ما اعتمده كل  -
 األجانب في تجربة األطباق المحمية الغريبة.

عند قياسو قياس رغبة السائحين  (Agustina and Artanti, 2020)المقياس الثاني: ىو ما اعتمده  -
 األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية.

عند قياس نية السائحين لشراء الطعام (Peters and Remaud, 2020)المقياس الثالث: ىو ما اعتمده  -
 المحمي في المقصد السياحي.

راسة الحالية. ولضمان موثوقية أداة ولقد تم إدخال بعض التعديالت عمى تمك المقاييس لتتناسب مع طبيعة الد
، وأشارت النتائج إلى صدق وثبات اإلستمارة، حيث "Cronbach alpha" ألفا كرونباخ الدراسة، تم إجراء اختبار

، 0,833المحمية الغريبة ىي رغبة السائحين األجانب في تجربة األطباق كانت قيمة ألفا لمعوامل الخاصة بمقياس 
في حين جاءت قيمة ألفا لمعوامل الخاصة بمقياس رغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات 

، بينما جاءت قيمة ألفا لمعوامل الخاصة بمقياس نية السائحين لشراء الطعام المحمي في 0,797المحمية ىي 
ن طريق تمك اإلستمارة وصالحيتيا . ما يعني قبول البيانات المتحصل عمييا ع0,767المقصد السياحي ىي 

لمتحميل. حيث تم تحميل البيانات استنادًا إلى معامل ارتباط بيرسون لوصف العالقة بين مختمف المتغيرات 
 المستقمة والتابعة لمدراسة.

 نتائج الدراسة
الفئة العمرية التي (، أن غالبية مفردات العينة كانوا ينتمون إلى 1أشارت نتائج الدراسة والموضحة بالجدول رقم )

عامًا إلى أقل  35%(، تمييا الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 43) عاماً  35عاما إلى أقل من  22تتراوح ما بين 
التي ، في حين سجمت الفئة العمرية %(22)عاما  22من الفئة العمرية األقل ثم  ،%(24.6) اً عام 52من 

%(. ولقد زادت نسب اإلناث 12.3بين مفردات العينة محل الدراسة )أقل نسبة تواجد عامًا فأكثر  52تنتمي إلى 
%(. وفيما يخص الحالة اإلجتماعية لمفردات العينة محل 47.6%( بين مفردات العينة عن نسب الذكور )52.3)

%(، في حين جاء األرامل كأقل نسبة تواجد 46.1الدراسة، كانت معظم مفردات العينة ممن لم يسبق ليم الزواج )
 %(.6.1بين مفردات العينة )

(: الخصائص الديموجرافية لمفردات العينة محل الدراسة1جدول رقم )  
 % العدد البدائل الخاصية الديموجرافية

 الفئة العمرية

عاماً  22أقل من   13 20 
عاماً  35عامًا إلى أقل من  22من   28 43 
عاماً  52إلى أقل من عامًا  35من   16 24.6 

فأكثرعامًا  52من   8 12.3 

 الجنس )النوع(
 47.6 31 ذكر
 52.3 34 أنثى

https://www.researchgate.net/profile/Yessy-Artanti-2
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 الحالة اإلجتماعية

 35.3 23 متزوج
 46.1 30 أعزب
 12.3 8 مطمق
 6.1 4 أرمل

 ."Food Novelty"الرغبة في تجربة األطباق المحمية الغريبة 
ستجابات مفردات العينة محل الدراسة تجاه عبارات المقياس ا(، أن متوسط 2اردة بالجدول رقم )بينت النتائج الو 

الخاص بتحديد مستوى الرغبة في تجربة األطباق المحمية الغريبة بين السائحين كانت إيجابية، فبفحص قيم 
(، وىو ما يعد مؤشرًا 3.22المتوسط لجميع عبارات المقياس وجد أنيا سجمت قيمًا أعمى من متوسط المقياس )

عدم رغبة السائحين في االختيار من قائمة الطعام المعتادة عند زيارتيم لممقاصد السياحية ولقد سجمت  إيجابيًا.
ختيار وجباتيم أقل القيم اين باختيار األطعمة المميزة عند ستمتاع السائحا(، في حين سجل 3.83أعمى القيم )

(3.22.) 

 (: الرغبة في تجربة األطباق المحمية الغريبة2جدول رقم )

الرغبة 
في 

تجربة 
األطباق 
المحمية 
 الغريبة

 اإلنحراف المعياري المتوسط الجممة
عند قيامي برحمة سياحية، أرغب في زيارة مطاعم جديدة لم أزرىا 

 من قبل.
3.69 0.914 

 0.954 3.69 أثناء الرحمة السياحية، أريد تناول أطعمة غير مألوفة.
االختيار من قائمة الطعام المعتادة.في المقاصد السياحية، ال أريد   3.83 0.83 

 1.01 3.59 أريد أن أختار األطعمة المدىشة في قائمة الطعام.
أثناء سفري، أرغب في تذوق األطعمة غير المألوفة حتى لو لم يكن 

 1 3.51 لدي أي معمومات عن مكوناتيا.

 1.2 3.22 عند إختيار وجبتي، أستمتع باختيار األطعمة المميزة.
 0.888 3.71 بصفة عامة، أحب التردد عمى المطاعم األجنبية.

 "Food Involvement"الرغبة في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية 
ستجابات مفردات العينة محل الدراسة تجاه عبارات المقياس ا(، متوسط 3الواردة بالجدول رقم )تبين من النتائج 

الرغبة في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية كانت جميعيا إيجابية. ولقد سجل بحث الخاص بتحديد مستوى 
(، في حين 4.23السائح عن تناول األطعمة المحمية عند السفر إلى مقصد سياحي ما أعمى القيم عمى اإلطالق )

خاصة بو عند تناول سجمت عدم ممانعة السائح من رفع األطباق التي تناول فييا الطعام أو تنظيف الطاولة ال
 (.3.21الطعام في الخارج أقل القيم عمى اإلطالق )
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 (: الرغبة في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية3جدول رقم )

الرغبة في 
المشاركة 
في تجربة 
الوجبات 
 المحمية

 اإلنحراف المعياري المتوسط الجممة
 1.07 3.31 أحب أن أتحدث عن الوجبات التي أعجبتني.

عندما أسافر إلى مقصد سياحي ما، فإنني أبحث عن تناول 
 األطعمة المحمية ىناك.

4.03 0.877 

 0.977 3.69 أستمتع بالطيو سواء لنفسي أو لآلخرين.
يسعدني أن أشارك في إعداد وجبتي في المطعم، إذا طمب 

 مني ذلك.
3.61 0.987 

األطباق التي عند تناول الطعام في الخارج، ال أمانع من رفع 
 1.11 3.21 تناولت فييا أو تنظيف الطاولة.

أعتقد أن طريقة إعداد الطعام ومكوناتو تشغل حيزًا كبيرًا 
 لدى.

3.49 1.02 

في الغالب أقوم بشراء معظم المنتجات الغذائية التي أتناوليا 
 بنفسي.

3.31 1.04 

 اختبار فرضيتي الدراسة
تم حساب معامل ارتباط بيرسون، لتحديد مدى وجود عالقة بين نية السائحين األجانب عمى تناول الطعام المحمي 

ورغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات الغذائي ث عن التجديد حالبكمتغير تابع، وبين كل من 
 .2.25المحمية كمتغيرين مستقمين، وذلك عند مستوى داللة قدره 

نية الرغبة في تجربة األطباق المحمية الغريبة و د ارتباط إيجابي معتدل بين و وج( 4رقم )الجدول ويتضح من 
، ما يعني أن الرغبة في تجربة األطباق المحمية (r = 0.394) المحميطعام الالسائحين األجانب عمى تناول 

التباين في نية مقدار : من 39.4تفسر إحصائيًا  الغريبة أثناء الرحمة السياحية كأحد محددات البحث عن التجديد
في المقاصد السياحية التي يترددون عمييا، وىو ما يعني قبول  المحميطعام الالسائحين األجانب عمى تناول 

لو عالقة ذات داللة إحصائية الغذائي البحث عن التجديد  الفرضية األولى من فرضيات الدراسة، والتي تقضي بأن
 السائحين لتناول الطعام المحمي في المقاصد السياحية المصرية.بنية 
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 (: اختبار فرضيتي الدراسة4جدول رقم )

 معامل إرتباط بيرسون
نية السائحين األجانب عمى 
تناول الطعام المحمي في 
 المقصد السياحي المصري

البحث عن 
 التجديد

رغبة السائحين 
األجانب في 

المشاركة في تجربة 
لمحميةالوجبات ا  

نية السائحين األجانب عمى 
تناول الطعام المحمي في المقصد 

 السياحي المصري
1.000 

 
 

الغذائي  البحث عن التجديد  0.394 1.000  
رغبة السائحين األجانب في 
المشاركة في تجربة الوجبات 

 المحمية
0.473 0,629 1.000 

(، اثبتت النتائج وجود عالقة ارتباط إيجابي متوسطة ذات داللة إحصائية 4وبالعودة إلى ما ورد في الجدول رقم )
بين رغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية وبين نية السائحين األجانب عمى تناول 

جانب في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية ، ما يعني أن رغبة السائحين األ(r = 0.473)الطعام المحمي 
: من مقدار التباين في نية السائحين األجانب عمى تناول الطعام المحمي في المقاصد 47.3تفسر إحصائيًا 

السياحية التي يترددون عمييا، وىو ما يعني قبول الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة، والتي تقضي بوجود 
ائية بين رغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات المحمية ونيتيم عمى عالقة ذات داللة إحص

 تناول الطعام المحمي في المقاصد السياحية المصرية. 

 مناقشة النتائج
ختبار فرضيتي الدراسة، يتضح أن رغبة السائح في تجربة األطباق المحمية الغريبة والمعبر ابالنظر إلى نتائج 

 المحميطعام الالسائحين األجانب عمى تناول التباين في نية مقدار : من 39.4عنيا بالبحث عن التجديد تفسر 
 في المقاصد السياحية المصرية. وىي قيمة متوسطة ذات داللة إيجابية.

بين رغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الوجبات عن إيجابية العالقة  (r)برت قيمة وبالمثل، ع
ما يعني أن رغبة السائحين األجانب في المشاركة ، المحمية وبين نية السائحين األجانب عمى تناول الطعام المحمي

حين األجانب عمى تناول الطعام المحمي : من مقدار التباين في نية السائ47.3في تجربة الوجبات المحمية تفسر 
 في المقاصد السياحية المصرية. 

، من وجود عالقة (Jacey et al., 2018; Akyuz, 2019)وتتفق ىذه النتائج تتفق مع ما توصل إليو كل من 
جبات ورغبة السائحين األجانب في المشاركة في تجربة الو الغذائي دالة إحصائيًا بين كل من البحث عن التجديد 

المحمية من جانب، وبين نية السائحين عمى تناول الطعام المحمي في المقاصد السياحية من جانب آخر. لقد 
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أثبتت نتائج الدراسات السابقة أن الرغبة في خوض تجارب جديدة والمشاركة في الطعام ىي حافز ىام لسائحي 
ارتباًطا ذو داللة معنوية  (Singh, 2021)وجد الطعام عمى تناول الطعام المحمي خالل رحالتيم السياحية، حيث 

 ,Li and Su)وىو األمر ذاتو الذي توصل إليو  .بين البحث عن التجديد والسموكيات الغذائية اإلجمالية لمسائح

، مؤكدًا أن مواقف السائحين فيما يتعمق بشراء الطعام في الوجية السياحية تتأثر بشكل كبير برغبتيم في (2021
 (.2بناء عمى ذلك، تم صياغة أنموذج الدراسة كما ىو مبين في الشكل رقم )التجديد. و 

 
 
 
 
 
 
 

 أنموذج الدراسة.(: 2شكل رقم )

 الخالصة والتوصيات
انصبت ىذه الدراسة عمى أحد السموكيات الغذائية لمسائحين، والمتمثمة في النية عمى تناول الطعام المحمي في 
المقاصد السياحية التي يترددون عمييا، ووجدت الدراسة عالقة ذات داللة إحصائية بين ىذا السموك السياحي وبين 

وبناء عمى المحمية في المقاصد السياحية المصرية.  كل من بحث السائح عن التجديد ولمشاركة في تجربة الوجبة
 تمك النتائج، توصي الدراسة بما يمي:

ضرورة إنجاز سمسمة من الدراسات المتعمقة باألغذية المحمية بشكل عام، بحيث تغطي المجاالت البحثية  -
مستويات فحص أثر العولمة عمى تجارب الغذاء المحمي، والتعرف عمى دور الغذاء في رفع الخاصة ب

رضا السائحين بشكل عام، واستكشاف دور التجربة الغذائية المحمية السابقة في توجيو التفضيالت 
 الغذائية لمسائحين في المجتمع المضيف

 السعي لصياغة دليل مصري لتقديم معمومات موثقة حول األطعمة المصرية المحمية ومصادرىا. -
ارض الطعام المحمي في الترويج لموجية السياحية تفعيل دور األحداث والميرجانات الغذائية ومع -

 المصرية.
 نشر الوعي بالعالقة القائمة بين إمداد السائحين بالغذاء المحمي وتحقيق االستدامة. -
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This study aims to determine the relationship between each 

Food Novelty and Food Involvement of foreign tourists in 

the meal experience and their intention to eat local food in 

Egyptian tourist destinations on other hand. The study was 

conducted on a group of foreign tourists while they were in 

Egypt, where it was agreed with 8 Egyptian hotel managers 

in hotels from the five-star category in Alexandria and Cairo 

to arrange meetings with 65 foreign tourists. The tourists 

complete the data of the survey form that was designed 

specifically for study purposes in the presence of the 

researcher. Depending on the Pearson correlation coefficient, 

the study concluded that there is a significant relationship 

between the various variables that means that the two 

hypotheses of the study are accepted. The study began 

researching the local agenda, and the long study to provide 

information on local foods and their sources found the local 

agenda the franchise of the Egyptian tourist destination. 

 

 


