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ARTICLE INFO   الملخص  

 الكلمات الدالة 

 الفئة العمرية

 التفضيالت الغذائية

السريعةمطاعم الوجبات   

بمجموعة متنوعة من   -كأحد السلوكيات البشرية المركبة- تتأثر عملية التفضيل الغذائي  

أكدت  ولقد  والسيكولوجية.  والفسيولوجية  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  العوامل 

في   يؤثر  وما  للعمالء،  الغذائية  التفضيالت  دراسة  أهمية  على  األدبيات  من  العديد 

من عوامل مختلفة، إذ أن قرارات تطوير وتسويق المنتجات الغذائية    تشكيلها وتوجيهها

على معرفة التفضيالت الغذائية للعمالء   -في المقام األول-في صناعة الضيافة تعتمد  

دراسة   أن  كما  عوامل.  من  التفضيالت  تلك  في  يؤثر  وما  والمحتملين،  الحاليين 

مقدمة االعتبارات التي يجب مراعاتها.  التفضيالت الغذائية للعمالء المحتملين، تأتي في  

وبفحص الدراسات السابقة، تم التحقق من الندرة الشديدة للدراسات التي أجريت على 

التفضيالت الغذائية في المنطقة العربية، والسيما في مصر. وعلى ذلك، سعت الدراسة  

ضيالتهم الحالية إلى وصف وتحليل دور إختالف الفئة العمرية للعمالء في توجيه تف

المقدم في المطاعم، وذلك بالتطبيق على مدينة اإلسكندرية،  لمنتج الوجبات السريعة 

حيث قامت الدراسة باختبار العالقة بين إختالف الفئة العمرية لعمالء مطاعم الوجبات  

وعدد من المتغيرات التابعة. وكشفت النتائج عن وجود عالقة    -كمتغير مستقل-السريعة  

إحصا داللة  محل  ذات  التابعة  المتغيرات  وجميع  للدراسة  المستقل  المتغير  بين  ئية 

 .الدراسة

(JTHH) 

Vol. 2 No. 1, (2021) 

pp 47-71. 

 الدراسة مقدمة -1

بمجموعة متنوعة من العوامل اإلقتصييادية واإلجتماعية  -كأحد السييلوكيات البشييرية المركبة-تتأثر عملية التفضيييل الغذائي 

، وتختلف تلك التفضييييالت من فرد ،خر، كما  (Vélez and Beatriz, 2003)والثقافية والفسييييولوجية والسييييكولوجية  

لتفضيييييالت الغيذائيية للفرد عبر مراحيل العمر المختلفية، وفق العيدييد من تختلف ليد  الفرد الواحيد من موقف ،خر. وتتطور ا

المؤثرات الخارجية والداخلية، وهو األمر الذي يدعم أن التفضيييييل الغذائي ينتج عن التفاعل بين العديد من العوامل الداخلية  

 .(Van Loo et al., 2019)والخارجية، المتعلقة بالفرد، وبالمنتج الغذائي، وبالبيئة المحيطة 

ولقد أكدت العديد من األدبيات على أهمية دراسيية التفضيييالت الغذائية للعمالء، وما يؤثر في تشييكيلها وتوجيهها من عوامل  

إلى أن قرارات تطوير   (Nicklaus et al., 2004 and Nystrand and Olsen, 2020)مختلفة، حيث أشيييار كل من 

على معرفة التفضيييالت الغذائية للعمالء الحاليين   -في المقام األول-وتسييويق المنتجات الغذائية في صييناعة الضيييافة تعتمد  

أهمية دراسييية   (Iglesias-Gutiérrez et al., 2008)فيما أرجع   والمحتملين، وما يؤثر في تلك التفضييييالت من عوامل.

المؤثرة في اختيار واسييتهالا الفرد للمنتجات الغذائية المختلفة واألسييلوذ الذي يسييلكه العميل بالشييكل التفضيييالت الغذائية  

أن   (Rosalin and Soetanto, 2006)كما ير    .الذي يمكن من االسييتهداف الناجل للعمالء على اختالف خصييائصييهم

-Bech)ارات التي يجب مراعاتها، ووفقاً لما أشيار إليه  دراسية التفضييالت الغذائية للعمالء المحتملين، تأتي في مقدمة االعتب

Larsen and Grunert, 2003) فإن التنافس الشييديد الذي يشييهدق سييوة صييناعة الضيييافة، جعل من دراسيية العمالء ،

 وتفضيالتهم الغذائية أمراً حاسماً في التطوير واستمرارية النجاح. 

فاصييلة في توقع وصيييامة طموذت الختيارات المسييتهلك الغذائية، من حيث  أن يمثل تحليل التفضيييالت الغذائية طقطة ويمكن  

توقع الكميات التي يتناولها من منتج مذائي ما، أو توقع إسييتهالكه، مما يسيياهم في التنبؤ بعدد مرات تكرار اسييتهالا العميل 

 . (Robertet al., 2020)لمختلف المنتجات الغذائية

).

Journal of Tourism, Hotels and Heritage (JTHH) 

Vol. 2 No. 1, (2021) pp 47-71. 

Journal Homepage: https://sjs.journals.ekb.eg 

 

https://sjs.journals.ekb.eg/


Ghanem, M. et al.  (JTHH) Vol. 2 No. 1, (2021) pp 47-71 

48 

 

 خلفية نظرية -2

 مفهوم التفضيالت الغذائية -2-1

   العميا  لمنت  ذاذائيم مب بيب عادن منت اات ذاذائياةم تيظى جميعهاا باالقبو   إختياارتعرف التفضيييييالت الغيذائيية بيأطهيا 

(Rosalin and Soetanto, 2006)  وتنطوي آلية التفضييل الغذائي على العديد من العوامل، مثل كثرة التعر  لمنتجات .

 Klopčič et)  ، كما تتدخل العديد من العوامل اإلجتماعية، واإلعتبارات الصيييحية (Robertet al., 2020)مذائية بعينها

al., 2020) باإلضييافة لمذاة المنتج الغذائي طفسييه، في تحديد آلية التفضيييل الغذائي للفرد ،(Nicklaus et al., 2004) ،

تنياول المنتجيات الغيذائيية ذات الميذاة  فيالبشيييير يوليدون بتفضيييييالت ميذائيية أوليية فطريية، وهو ميا يفسيييير إقبيال الموالييد على 

السيييكري، وبمرور الوقت يمكن مالحاة الفوارة بين المواليد، من حيث التفضييييالت الغذائية، وهي الفوارة التي تنتج من 

خالل تيأثير مييج من العواماللفسيييييولوجيية، والتغيذويية، والبيولوجيية ،الحيوييةد، واإلقتصيييياديية، والفييييائيية، واإلجتمياعيية، 

 .(Raynor et al., 2004; Bellisle, 2005 and Reid, 2005)  والبيئية لثقافية، والسيكولوجية،وا

إن فهم التفضييالت الغذائية للعمالء، يتطلب دراسية كافة العوامل المؤثرة في تلك التفضييالت، مع توجيه اإلطتباق ألثر العوامل 

، (Pliner and Mann, 2004)، والخصييييائص الشييييخصييييية، والسييييمات اإلجتماعية الديموجرافية، والقيم اإلجتماعية

، (Jaeger and MacFie, 2001)والسيييلوكيات الغذائية الموقفية للعميل، والعوامل التسيييويقية والترويجية للمنتج الغذائي 

، في  (van Kleef et al., 2005)والخصييائص الحسييية للمنتج الغذائي، والتوجهات الغذائية للمسييتهلك، وقدرته الشييرائية 

توجيه التفضييييالت الغذائية، وما يجب أن يترتب على ذلك من تعديالت، في المنتجات الغذائية المقدمة في سيييوة صيييناعة  

 الضيافة . 

وبالرمم من تعدد المحاوالت التي تناولت تصييينيف العوامل المؤثرة في تفضييييل الفرد للمنتجات الغذائية، إال أن التصييينيف 

يعد  األكثر شيييوعاً في مجال دراسيية التفضيييل الغذائي، وهو التصيينيف الذي قسييم    (Shepherd, 1989)بواسييطة الذي تم 

 عوامل إختيار وتفضيل المنتجات الغذائية إلى ثالث مجموعاِت رئيسية: 

ميائيِة،  عوامل تتعلق بالمنتج الغذائي: وتشيمل مجموعة العوامل المرتبطة بطبيعيِة المنتج الغذائي، وخصيائصية الكي -

وكيذليك الخصيييييائص اليداخليية ،الميذاة، والرائحية، والقوام، والماهرد، وكيذليك العواميل الوليفيية للمنتج الغيذائي 

 ،تغليف المنتج، وسهولة الحصول عليهد، باإلضافة إلى القيمة الغذائية للمنتج. 

ك ،العمر، والجنس، عوامل تتعلق بالمسييتهلِك: وتشييمل مجموعة الخصييائص الشييخصييية والديموجرافية للمسييتهل -

ومسييتو  التعليمد، وكذلك العوامل النفسييية ،شييخصييية العميل، وخبراته وتجاربه، وحالته المياجيةد، يضيياف إلى  

 ذلك مجموعة من التأثيرات الفسيولوجية ،اإلحساس بالشبع أو الجوع، أو الشهية، والحالة الصحية للفردد. 

: وتشييمل مجموعة العوامل اإلقتصييادية ،األسييعار والدخلد، والثقافية عوامل تتعلق بالبيئة التي يتم اإلسييتهالا فيها -

،القيم والمعتقداتد، واإلجتماعية ،الموضية السيائدة في المجتمع، والطبقة اإلجتماعية للمسيتهلك، واإلتجاهات العامة  

 في المجتمع المحيطد.  

 دور الفئة العمرية في توجيه تفضيالت العمالء -2-2

، إال أن التفضييالت الغذائية تجاق منتج مذائي  (Rozin et al., 2004)ال تتوافر معلومات كافية عن آلية التفضييل البشيري 

معين، تنمو وتتشييييكيل عبر اليمن، وتختلف بيإختالف المرحلية العمريية للفرد، حييث تبيدأ تليك التفضيييييالت في الاهور منيذ 

ختلفية، هيذا التغير في التفضيييييالت الغيذائيية قيد يكون مخططياً، بحييث يعكس توجيه الميالد، وتتغير بتغير مراحيل طمو الفرد الم

المسيييينين كميا هو الحيال ليد     والنفور من األطعمية الحيارة،  (Klopčič et al., 2020)  الفرد طحو األطعمية الصييييحيية

(Popper and Kroll, 2003)،  اإلقتصيادية اإلجبارية وقد يكون مير مخطط، بحيث يمثل إسيتجابة لووضياع(Plomin 

et al, 2001)  وتشيهد التفضييالت الغذائية للفرد تغيراً جذرياً بوصيول الفرد لمرحلة المراهقة، حيث تقل القيود المفروضية .

على الشيخص، وتبدأ العوامل المختلفة في التأثير في سيلوكيات الفرد بشيكل أكبر، مما يؤدي إلى تمتع الفرد بمييد من الحرية  

 .(USDA, 2006)إختيار األمذية والمشروبات التي يفضلها  في

إال  -إذ أن زيادة عمر الفرد تييد من عدد المنتجات الغذائية التي يفضيلها-وبالرمم من تأثير عمر الفرد في تفضييالته الغذائية

أن هذا التغير ال يأخذ شيكالً حاداً وسيريعاً، فكلما كبر الطفل وإتجه إلى المراهقة، تتعدل معتقداته وتوجهاته المتعلقة بمنتجات  

في التفضيييالت الغذائية للفرد أثناء مرحلة البلو   مذائية معينة، كما تيداد حدة التأثيرات الخارجية، مما يؤدي لحدوث تحول

وضيحت الدراسة التي أجراها  ، ولقد أ(Haynes et al., 2019)  حيث يقل دور ا،باء في توجيه التفضييالت الغذائية ألبنائهم

(Gilmour et al., 2004)  في العمر يؤثر في التفضيييييالت والعيادات الغيذائيية، حييث يقيل تفضييييييل اللحوم    أن اإلختالف

ومنتجات األلبان والدهون والبطاطس ومير ذلك من النشييويات، وييداد تفضيييل الفاكهة والخضييراوات والبين والمنتجات  

لتأثر التفضييييالت الغذائية للفرد  الغذائية الصيييحية، كلما إتجهنا من الفئات األصيييغر سيييناً إلى الفئات العمرية األكبر، طاراً  

بالعوامل اإلدراكية، كلما تقدم عمرق، وهو األمر الذي قد يفسييير زيادة إقبال صيييغار السييين والمراهقين والشيييباذ على منتج 

 .(Bin et al., 2006; Lair, 2007 and Simon et al., 2008)الوجبات السريعة 
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، وهو التشييابه الذي يقل وأمهاتهم بصييفة خاصييةلتفضيييالت الغذائية لوطفال ولقد أكد العديد من الباحثين على التشييابه بين ا

أن   (Hannon et al., 2003)وجد حيث ،  (Damen et al., 2019)تدريجياً بتقدم عمر الطفل وشيييعورق باإلسيييتقاللية

العالقة بين التفضييالت الغذائية للبالغين وآبائهم، أقو  من العالقة بين التفضييالت الغذائية لوطفال مير البالغين وآبائهم، في  

فيارقياً بين تيأثر التفضيييييالت الغيذائيية لوطفيال بيا،بياء، بيالرمم من تقيدم عمر   (Rossow and Rise, 1994)حين لم يجيد  

أن أثر ا،باء في التفضييالت الغذائية ألبنائهم ياهر بوضيوح في حالة تناول وال شيك  البلو ،  الطفل، أو وصيوله إلى مرحلة

 يختفي في حالة تناول الطفل للطعام خارت المنيل.قد الطفل للطعام داخل المنيل، وهو األثر الذي 

كلما تقدم عمر الفرد، حيث تتأثر  ،  (Van Loo et al., 2019)وييداد تأثر التفضييييالت الغذائية للفرد بالعوامل اإلدراكية

التفضيالت الغذائية لوطفال بمذاة المنتجات الغذائية، أكثر من العوامل اإلدراكية، في حين يتأثر تفضيالت البالغين بالعوامل 

 Mennella)اإلدراكية بشيكل كبير، كما تتأثر التفضييالت الغذائية للبالغين بالخبرات الغذائية التي تعرضيوا لها في الصيغر  

et al., 2008 and Muñoz-Vilches et al., 2020). 

وفي محياولية لرصييييد التحوالت التي تطرأ على التفضيييييالت الغيذائيية بتقيدم العمر، أشييييارت طتيائج اليدراسيييية التي أجراهيا  

(Skinner et al., 2002)   إلى ثبات التفضيييالت الغذائية للطفل، بداية من عمر الثالث أعوام وحتى عمر الثامنة، بعد ذلك

 Von Post-Skagegärd et)في حين أكدت طتائج الدراسييية التي أجراها  تشيييهد تلك التفضييييالت تغيراً وتحوالً ملحولاً، 

al., 2002)   على األطفال والمراهقين في السيويد، أن أكثر التحوالت في التفضييالت الغذائية تحدث بين سين السيابعة عشير

 عاماً، لتفضيل الخضراوات.  21إلى  15يتجه المراهقون، فيما بين حيث والواحد والعشرين، 

  9ويتأثر تفضييل المنتجات الغذائية السيكرية بالفئة العمرية، فاألطفال يفضيلون السيكريات أكثر من البالغين، فاألطفال ما بين 

، في حين (Mennella et al., 2005)سينوات يفضيلون كميات أكبر من السيكر في عصيير البرتقال، مقارطة بالبالغين   10و

سينوات يفضيلون زيادة النكهات الحامضيية في جيلي  9إلى   5ن األطفال من إلى أ (Liem and Mennella, 2003)أشيار  

أن تفضيييييل رائحة القهوة ال ينمو إال عند  (Laing and Clark, 1983)الليمون، أكثر من األطفال األكبر سييييناً، كما أكد  

ضييل منتجات األلبان، والمنتجات  المراهقة، في حين أن المراهقين من كافة األصيول العرقية، بإسيتثناء البين، ال يميلون لتف

 .(Wang et al., 1997)الغذائية الغنية بالكالسيوم 

لتفضيييل منتج الوجبات السييريعة، حيث يفتر  وجود عالقة   -بصييفة عامة-كما يميل األطفال والمراهقين وصييغار السيين  

 يتفق مع ميا أشييييار إلييه  وهو األمر اليذي ال  ،(Jekanowski et al., 2001)عكسيييييية بين العمر وتفضييييييل هيذا المنتج  

(Mihalpoulos and Demoussis, 2001) .من عدم وجود عالقة بين الفئة العمرية وتفضيل منتج الوجبات السريعة 

وتشيييهد فترة المراهقة العديد من التغيرات على كافة المسيييتويات، فمن المؤكد أن هذق المرحلة تشيييهد تغيراً في كمية الطعام 

، إال أطه ال توجد معلومات كافية عن مد  التغير في التفضيالت الغذائية أثناء  (Laureati et al., 2020) الذي يتناوله الفرد

فترة البلو ، حيث لم يقبل الباحثين على دراسية التفضييالت الغذائية لتلك المرحلة السينية، طاراً للتغير المطرد في التفضييالت 

تلك المرحلة، فأثناء المراهقة، تلعب العوامل اإلجتماعية دوراً كبيراً في تشيكيل الغذائية، لتأثر تلك الفئة بالنيوات المصياحبة ل

وتوجيه التفضييييالت الغذائية للمراهق، من خالل محاولة تقليد المجموعات السييينية األكبر، فيما يتعلق بعادات تناول الغذاء،  

ئية ألبنائهم، كما يبدأ األطفال في إدراا العناصييير  كما أن ا،باء في تلك المرحلة قد يفقدون السييييطرة على اإلختيارات الغذا

الغذائية ومد  تأثيرها على الجسيم عند البلو ، حيث يسيتطيع الطفل في تلك المرحلة السينية أن يربط بين الغذاء الذي يتناوله 

  من والديهوحالته الصييييحية بشييييكل أكثر فعالية، بعدما كان يسييييتقي معلوماته الغذائية حول ما هو مفيد وضييييار بالصييييحة  

(Ballcoet al., 2019). 

في توجيه تفضيييالت المراهقين، حيث يقبلوا على تفضيييل عدد من المنتجات الغذائية التي   وتبرز أهمية العوامل اإلجتماعية

 Schlosser, 2005; Humenikova, 2006 and Özcelik)  تفرقهم عن الكبيار، هيذق المنتجيات مثيل: البرجر والكوال

et al., 2007) ،  كما أن البعن ا،خر قد يتجه لتجربة المنتجات الغذائية التي يفضيلها الكبار، معتقدين أن ذلك قد يجعلهم في

 .  (Damenet al., 2019)مصاف الكبار، هذق المنتجات مثل: المشروبات الكحولية والقهوة والتوابل 

أن المذاة هو العامل األكثر أهمية في تفضيييل المسييتهلكين لمنتج الوجبات   (Özgen and ve Sanlier, 2002)ولقد وجد 

، (Santagiuliana et al., 2019)على شييعور الفرد بمذاة المنتج الغذائي   -بصييفة عامة-السييريعة، وتعتمد آلية التذوة 

براعم التيذوة الموجودة بيالفم، وهو األمر اليذي يحيدث من خالل تفياعيل العنياصيييير الكيمييائيية الموجودة بيالمنتج الغيذائي، مع  

، لذا  (National Policy and Resource Center on Nutrition and Aging, 1999)وتتأثر هذق البراعم بالسيين  

فإن تغير اإلحسياس بالمذاة الناتج عن تقدم العمر، يؤدي لقلة إسيتمتاع المسينين بمذاة المنتجات الغذائية التي يتناولوطها، مما  

على أهمية القوام والماهر  (Forde and Delahunty, 2002) كما أكد ضييييالت الغذائية لهذق الفئة العمرية.يؤثر في التف

في التفضيييل الغذائي للمسيينين، بشييكل يفوة المذاة طاراً لتأثر اإلحسيياس بالمذاة لد  المسيينين، وهو األمر ال ينطبق على  

 . (Laureati et al., 2020)ماهر في توجيه التفضيالت الغذائية صغار السن، حيث يكون المذاة أكثر أهمية من القوام وال

إلى أن المسيينين أقل تفضيييالً للمنتجات الغذائية الغريبة والجديدة وذلك مقارطة بصييغار السيين،   (Pelchat, 2000)وأشييار 

إلعتبارات الصيحية، التي  ويعي  زيادة التنوع الغذائي بين صيغار السين عن المسينين طاراً للعديد من اإلعتبارات، والسييما ا
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قد ال تجيي للمسيينين تناول العديد من المنتجات الغذائية، مما يؤثر بالضييرورة في التفضيييالت الغذائية للمسيينين، وهو األمر 

، حيث أكدوا على زيادة تفضييل (Bogue and Ryan, 2000 and Dagevos, 2005)الذي يخالف ما أشيار إليه كل من 

 Blisard et)متوسييطي العمر للمنتجات الغذائية الصييحية، أكثر من كبار السيين. كذلك أشييارت طتائج الدراسيية التي أجراها  

al., 2002)  إلى أن تقدم عمر الفرد، يقترن بييادة تفضيييله للخضييراوات والفواكه واألسييماا، وإطخفا  تفضيييله للحوم ،

 .(Luu et al., 2020)لنتائج التي تتفق مع ما توصل إليه ، وهي ابصفة عامة

مفردة من السيييدات في موسييكو، بهدف إختبار أثر   21دراسيية على   (Honkanen and Voldnes, 2006)ولقد أجر   

كون  اإلختالف في الفئة العمرية بينهن، على تفضيييالتهن الغذائية، حيث قسييمت مفردات العينة إلى فئتين عمريتين، األولى تت

عاماً، ووجدت الدراسييية أن التفضييييالت   50عاماً، أما الثاطية فتتكون من السييييدات األكبر من   30من السييييدات األقل من 

الغذائية للسييييدات من الفئة العمرية األولى تنصيييب على الوجبات الخفيفة، كما أطهن يفضيييلن إرتياد المقاهي ومحالت تناول 

ع بين السييييدات األكبر سيييناً، كما أكدت النتائج أن اإلهتمام بالوزن يعد من العوامل األطعمة العامة، وهو األمر مير الشيييائ

المؤثرة على تفضييييل كل من الفئتين، حيث اسيييتبعدت مالبية مفردات العينة بفئتيها المنتجات الغذائية مير الصيييحية والغنية 

غذائية، واإلعتبارات الصيييحية، كمحددات بالدهون، كما جاء مسيييتو  األسيييعار، وسيييمعة المنتج، ومحتواق من العناصييير ال

 رئيسية، تؤثر في إختيار وتفضيل مختلف المنتجات الغذائية، بين مالبية مفردات العينة بفئتيها العمرية. 

وبالمقارطة بين التفضييييالت الغذائية للسييييدات المسييينات واإلطاث متوسيييطى العمر، فيما يتعلق بمنتجات اللحوم ذات العالمة 

أن المسييينات يفضيييلن تناول   (American Institute of Food Distribution, 2006)موسيييومةد، وجد التجارية ،ال

 منتجات اللحوم الموسومة، مقارطة باإلطاث األصغر سناً.

بالمقارطة بين التفضييييالت الغذائية ألربع فئات عمرية، األولى تتراوح أعمارها   (Gilmour et al., 2004)وفي كندا، قام  

عاماً، في حين تتراوح أعمارالفئة الثالثة بين   37إلى   28عاماً، أما الفئة الثاطية فتتراوح أعمار مفرداتها بين   27إلى   15بين 

عاماً، ووجدت الدراسيييية أن اإلختالف في العمر يؤثر   72إلى    58عاماً، بينميا تتراوح أعميار الفئية األخيرة بين    57إلى   38

في التفضييالت والعادات الغذائية، حيث يقل تفضييل اللحوم ومنتجات األلبان والدهون والبطاطس ومير ذلك من النشيويات،  

 ً إلى الفئات   وييداد تفضييل الفاكهة والخضيراوات والبين والمنتجات الغذائية الصيحية، كلما إتجهنا من الفئات األصيغر سينا

، كما تتأثر التفضيييالت الغذائية بتركيب األسييرة (Gomez-Ortigoza, 2006 and Luu et al., 2020)  العمرية األكبر

بالسييين، كما ألهرت الدراسييية ميل الفرد لتناول كميات أقل من   -إلى حد كبير-ودخلها وخبرة أفرادها، وكلها عوامل ترتبط  

، على إختالف التفضييييالت الغذائية  (Ohga, 2004)بان، أكدت طتائج المسيييل الذي أجراق الطعام، كلما تقدم عمرق. وفي اليا

بإختالف الفئة العمرية، إذ يقل تفضييييل الحبوذ والدهون والييوت والمشيييروبات الغازية واللحوم والبين بتقدم العمر، في  

والحليب ومنتجات األلبان بتقدم العمر، حين ييداد تفضييل الخضيراوات والفاكهة والمكسيرات والبطاطس والسيكر واألسيماا  

 بينما يحاى األرز بتفضيل كافة الفئات العمرية. 

وتختلف إسييتجابة األفراد للخصييائص الحسييية للمنتجات الغذائية المختلفة بإختالف الخصييائص الديموجرافية للفرد والسيييما 

بتقدم العمر، فالقوام الذي   -على سييبيل المثال-، حيث يختلف تفضيييل قوام المنتجات الغذائية (Szczesniak, 2002)العمر 

 . (Laureati et al., 2020)يفضله الرضع، يختلف عن األطفال األكبر عمراً، يختلف عما يفضله البالغون والمسنون 

لغذائية للمسنين، فقد أكدت الدراسات على أهمية وبالرمم من أهمية الخصائص الحسية للمنتج الغذائي في توجيه التفضيالت ا

دور العوامل اإلجتماعية وخصيييائص البيئة التي يتم تناول الطعام فيها، في التفضييييالت الغذائية للمسييينين، حيث تحتات تلك 

ول على إختالف األمياكن المفضييييلية لتنيا  (Stewart et al., 2004)الفئية العمريية لليدعم النفسييييي واإلجتمياعي. كميا أكيد  

المنتجات الغذائية خارت المنيل، بإختالف الفئة العمرية، فاألطفال والمراهقين يفضيييلون تناول المنتجات الغذائية في مطاعم 

 .الوجبات السريعة، في حين يفضل كبار السن والمسنين تناول المنتجات الغذائية في المطاعم التقليدية

 الدراسةهدف  -3

إلى وصف وتحليل دور إختالف الفئة العمرية للعمالء في توجيه تفضيالتهم لمنتج الوجبات السريعة الدراسة الحالية  تسعى  

 المقدم في المطاعم وذلك بالتطبيق على مدينة اإلسكندرية.

 أهمية الدراسة -4

ت الغذائية في المنطقة العربية، بفحص الدراسات السابقة، تم التحقق من الندرة الشديدة للدراسات التي أجريت على التفضيال

لم تمتد لها يد الباحثين  -والتي قتلت بحثاً في مختلف دول العالم-والسيما في مصر، حتى يمكن القول بأن التفضيالت الغذائية 

 . العرذ والمصريين بالدراسة والتحليل بالقدر الذي يتناسب مع أهميتها، وهو ما يدلل على أهمية الدراسة الحالية

 ات الدراسة ومتغيراتهافرضي -5

 اتساقاً مع الجاطب الناري للدراسة، تم صيامة وإختبار الفرضيات التالية:



Ghanem, M. et al.  (JTHH) Vol. 2 No. 1, (2021) pp 47-71 

51 

 

- 1H  :أهمية الخصائص الحسية المحفية له على تفضيل تناول منتج   إختالف الفئة العمرية للعميل يؤدي إلى إختالف

 .الوجبات السريعة

- 2H:    إختالف الفئية العمريية للعمييل يؤدي إلى إختالف األسييييلوذ اليذي يتبعيه عنيد تكوين الوجبية التي يتنياولهيا في

 .مطاعم الوجبات السريعة

- 3H: منتجات ومطاعم الوجبات السريعة إختالف الفئة العمرية للعميل يؤدي إلى إختالف تفضيله لنوعية. 

- 4H: إختالف الفئة العمرية للعميل يؤدي إلى إختالف تفضيله لإلضافات الخاصة بمنتج الوجبات السريعة. 

- 5H: إختالف الفئة العمرية للعميل يؤدي إلى إختالف تفضيله للمصاحبات الخاصة بمنتج الوجبات السريعة. 

- 6H: ي إلى إختالف أسلوذ الخدمة الذي يفضله في مطاعم الوجبات السريعةإختالف الفئة العمرية للعميل يؤد. 

وتماشييياً مع ذلك، تم تقسيييم متغيرات الدراسيية، إلى متغير مسييتقل ،اختالف الفئة العمرية للعمالءد، ذي تأثير في المتغيرات  

وهو األمر الذي ياهر من خالل   التابعة ،العوامل ذات الصيلة بتفضييالت العمالء بمطاعم الوجبات السيريعة باإلسيكندريةد،

 د. 1شكل ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( العالقة بيب مختلف المتغيرات مي  الدراسة1شك  )

 منه ية الدراسة -6

اعتمدت الدراسيية على المنهج الوصييفي التحليلي، لفحص  أثر اإلختالف في الفئة العمرية على إختالف تفضيييالت العمالء 

 لمختلف الجواطب المتعلقة بتفضيل منتج الوجبات السريعة المقدم في مطاعم اإلسكندرية، وذلك على مستويين:

نتج الوجبات السيريعة المقدم في اإلسيكندرية، تبعاً  وصيف االختالف الواقع على مختلف جواطب تفضييل العمالء لم -

 الختالف الفئة العمرية لعينة الدراسة. 

تحليل دور إختالف الفئة العمرية لعينة الدراسييية في توجيه مختلف العوامل ذات الصيييلة بتفضييييالتهم في مطاعم  -

 الوجبات السريعة.

الختبار معنوية العالقة، بين المتغيرات المسييييتقلة   .050عند مسييييتو  معنوية يسيييياوي   2وذلك من خالل إجراء اختبار كا

اإلحصيائي،   "PASW"والمتغير التابع للدراسية، بما يوضيل ما إذا كاطت العالقة ذات داللة إحصيائية أم ال، باسيتخدام برطامج  

لها استطالع رأي  لتحليل البياطات الواردة عبر استمارة االستبيان التي صممت خصيصاً ألمرا  الدراسة، والتي تم من خال

مفردة، من العمالء المترددين على مطاعم الوجبات السيريعة باإلسيكندرية، التي ترتبط فيما   387عينة عشيوائية، تتكون من 

بينهيا برابطية الملكيية، عن طريق الحصييييول على البريد اإلليكتروطي الخا  بعينة عشييييوائية بسيييييطة من هؤالء العمالء، 

بر البريد اإلليكتروطي، ومن ثم استردادها بنفس األسلوذ، وذلك بعد التأكد من ثبات اإلستمارة  وإرسال إستمارة اإلستقصاء ع

 د.0.854د وصدقها ،الصدة الذاتي يساوي 0.731يساوي   "Cronbach Alpha"،معامل الثبات بطريقة ألفا كروطباخ  

 نتائ  الدراسة -7

 نتائ  الدراسة على المستوى الوصفي -7-1

 الديموجرافية لعينة الدراسةالخصائص   -7-1-1

د، حيث سيجلت الفئة العمرية 1جاءت الخصيائص الديموجرافية لمفردات العينة محل الدراسية كما هو موضيل بجدول رقم ،

د، في حين سيييجلت الفئة العمرية %41.6عاما أعلى طسيييبة تواجد بين مفردات العينة ،  35إلى أقل من   20التي تتراوح بين 

د، ولقد ألهرت البياطات أن أكثر من طصييف مفردات العينة كاطوا من %9.8اماً فأكثر أقل طسييبة تواجد ،ع 60التي تنتمي إلى  

د. كذلك سيجل ذوي التعليم العالي أعلى  %56.8د. كما سيجل المتيوجون أعلى طسيبة تواجد بين مفردات العينة ،%54الذكور ،

د، ويمثل ذوي التعليم %32درجات الماجسيتير والدكتوراق ،  د، يليهم الحاصيلون على%45.2طسيبة تواجد بين مفردات العينة ،

المتوسييط فأقل وذوي التعليم فوة المتوسييط ما يقرذ من خمس مفردات العينة محل الدراسيية. كما سييجل العاملون بالقطاع  

كل من   د، في حين سيجل%31.8د، يليهم العاملون في القطاع الحكومي ،%38الخا  أعلى طسيبة تواجد بين مفردات العينة،

مير العاملين والمتقاعدون عن العمل طاراً لبلومهم سييين المعاق أقل طسيييبة تواجد. كما ألهرت البياطات أن مالبية مفردات 
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د، بينما سيجل الذين ينتمون ألسير يييد أفرادها  %71.1أفراد ، 5إلى   3عينة الدراسية ينتمون ألسير يتراوح عدد أفرادها بين 

 د. %10.3ين مفردات العينة ،أفراد أقل طسبة تواجد ب 5عن 

 ( الخصائص الديموجرافية لمفردات العينة مي  الدراسة1جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  100% 387ك الخصائص الديموجرافية 

 الفئة العمرية 

 16.5 64 عاما   20أق  مب 

2.56 1.178 

 41.6 161 عاما  35عاما  إلى أق  مب  20مب 

 21.2 82 عاما  45عاما  إلى أق  مب  35مب 

 10.9 42 عاما   60عاما  إلى أق  مب  45مب 

 9.8 38 عاما فأكثر  60

 ال نس 
 46 178 أنثى

1.54 0.499 
 54 209 ذكر 

اليالة  

 االجتماعية 

 56.8 220 متزوج 
1.43 0.496 

 43.2 167 ذير متزوج )أعزب/ مطلق/ أرم (

 التعليم مستوى 

 12.1 47 تعليم متوسط فأق  

2.97 0.956 
 10.6 41 تعليم فوق متوسط 

 45.2 175 تعليم عالي 

 32 124 ماجستير/ دكتوراه 

اليالة  

 الوظيفية 

 13.4 52 طالب 

3.18 1.138 

 8.8 34 ال يعم  

 31.8 123 يعم  بالقطاع اليكومي 

 38 147 يعم  بالقطاع الخاص 

 8 31 بالمعاش 

عدد أفراد  

 األسرن 

 18.6 72 أفراد  3أق  مب 

 71.1 275 أفراد  5أفراد إلى  3مب  0.532 1.92

 10.3 40 أفراد فأكثر 6

 لخصائص ال وهرية )اليسية( لمنت  الوجبات السريعةا -7-1-2

 على تناو  منت  الوجبات السريعة الفئة العمرية والخاصية اليسية األكثر حفزأ   -

،  د اختيارات عينة الدراسيية الميداطية، للخاصييية الحسييية األكثر حفياً على تفضيييل منتج الوجبات السييريعة 2يوضييل جدول ،

د أن مذاة المنتجات الغذائية المقدمة في مطاعم الوجبات السيريعة، هو %79.1مالبية مفردات العينة محل الدراسية ،  ير حيث

أكثر خصيييائص المنتج الحسيييية المحفية على تفضييييل العمالء لتلك النوعية من المنتجات، فيما احتل شيييكل المنتج الغذائي  

، يلي %13.7المحفية على تفضيييل منتج الوجبات السييريعة، وذلك بنسييبة  المرتبة الثاطية في قائمة خصييائص المنتج الحسييية 

د، في حين جياء كيل من قوام ولون المنتج الغيذائي  %1.6د، فحجم المنتج الغيذائي ،%4.7ذليك كيل من رائحية المنتج الغيذائي ،

 . %1في مؤخرة الخصائص الحسية المحفية على تفضيل منتج الوجبات السريعة، وذلك بنسب تقل عن 

 ( الخصائص اليسية الميفزن على تفضي  منت  الوجبات السريعة.2جدو  )

فيما يتعلق بالخصائص اليسية لمنت  الوجبات السريعةم رجاء اختيار 

 الخاصية األكثر أهمية وتيفيزا  لك لتفضي  منت  الوجبات السريعة 
 % ك

الوسط 

 اليسابي 

االنيراف  

 المعياري

 79.1 306 مذاق المنت  

1.82 1.770 

 4.7 18 رائية المنت  

 0.3 1 لون المنت  

 0.8 3 قوام المنت  

 1.6 6 ح م المنت  

 13.7 53 شك  المنت  

 100 387 اإلجمالي 

د العالقة بين الفئة العمرية والخاصيية الحسيية األكثر حفياً على تناول منتج الوجبات السيريعة، حيث جاء 3ويصيف جدول ،

تفضييييييل ميذاة المنتج في المرتبية األولى للفئيات العمريية كيافية، وكيذليك جياء الشييييكيل في المرتبية الثياطيية للفئيات كيافية. في حين 

  30بين العوامل الحسييية األكثر حفيا على تناول المنتج الغذائي للفئات العمرية األقل من احتلت رائحة المنتج المرتبة الثالثة  

عيامياً. بينميا جياء   60إلى أقيل من    45عياميا، وكيذليك التي تتراوح بين من    35عيامياً إلى أقيل من   20عيامياً، والتي تتراوح بين  
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  60عياميا، والتي تنتمي إلى   45عيامياً إلى أقيل من    35ح بين  لون المنتج في المرتبية الثياطيية لكيل من الفئية العمريية التي تتراو

 عاما فأكثر.

( عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة مي  الدراسة بالخاصية اليسية األكثر حفزا  على تناو  المنت . 3جدو  )  

 الخاصية اليسية األكثر حفزا  على تناو  منت  الوجبات السريعة 

 الشك   الفئة العمرية 

53 (13.7% ) 

 الي م 

6 (1.55% ) 

 القوام 

3 (0.78% ) 

 اللون 

1 (0.26% ) 

 الرائية 

18 (4.65% ) 

 المذاق 

306 (79.07 % ) 

15 (23.44% ) ------- ------- ------- 2 (3.13% ) 47 (73.44% ) 
 20أق  مب 

 عاما  

21 (13.04% ) 1 (0.62% ) 3 (1.86% ) ------- 10 (6.21% ) 126 (78.26 % ) 
إلى أق   20مب 

 عاما  35مب 

6 (7.32% ) 3 (3.66% ) ------- ------- 2 (2.44% ) 71 (86.59% ) 
إلى أق   35مب 

 عاما  45مب 

5 (11.9% ) 2 (4.76% ) ------- ------- 4 (9.25% ) 31 (73.81% ) 
إلى أق   45مب 

 عاما   60مب 

6 (15.79% ) ------- ------- 1 (2.63% ) ------- 31 (81.58% ) 
عاما   60

 فأكثر 

 الفئة العمرية وتفضي  مذاق منت  الوجبات السريعة -

د 4فيما يتعلق بمذاة منتج الوجبات السيريعة، كأهم خصيائص المنتج الحسيية المحفية على تناوله، يتضيل من خالل جدول ،

ك بنسيبة  أن مالبية مفردات عينة الدراسية تفضيل منتجات الوجبات السيريعة معتدلة المذاة ،ذات مسيتو  التوابل العاديد، وذل

المرتبة الثاطية من حيث التفضيييل   "Spicy"، في حين احتلت منتجات الوجبات السييريعة كثيرة التوابل %55تفضيييل بلغت  

في المرتبة األخيرة، بنسييييبة تفضيييييل بلغت   "Hot"د، بينما جاءت منتجات الوجبات السييييريعة ذات المذاة الحار  26.6%،

18.3%. 

 ة لمذاق منت  الوجبات السريعة.( تفضي  مفردات عينة الدراس4جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض  المنت ات 

 Spicy " 103 26.6كثيرن التواب  "

2.28 0.859 
 Hot " 71 18.3اليارن "

 55 213 معتدلة المذاق )ذات مستوى التواب  العادي( 

 100 387 اإلجمالي 

وعند دراسية العالقة بين الفئة العمرية لمفردات عينة الدراسية، وتفضييل مختلف أطواع مذاة منتج الوجبات السيريعة، يتضيل 

د أن منتجات الوجبات السييريعة معتدلة المذاة ،ذات مسييتو  التوابل العاديد حايت بالنسييبة 5من البياطات الواردة بجدول ،

دراسية، على اختالف فئاتهم العمرية، باسيتثناء مفردات العينة التي تقل أعمارهم عن  األكبر من تفضييل مفردات العينة محل ال

. كما جاء تفضييييل المذاة كثير التوابل "Spicy"عاماً، والتي مالت لتفضييييل منتجات الوجبات السيييريعة كثيرة التوابل   20

"Spicy"    عيامياً فيأكثر، حييث احتليت   60عيامياً والتي تنتمي إلى    20في المرتبية الثياطيية للفئيات كيافية ميا عيدا الفئية األقيل من

األطعمة ذات المذاة الحار المرتبة الثاطية للفئة األولي، فيما جاءت المنتتجات الحارة في المرتبة الثاطية بالنسيييبة للفئة الثاطية. 

عيامياً  60عيامياً والفئية التي تنتمي إلى  20ة األخيرة للفئيات العمريية كيافية ميا عيدا الفئية األقيل من  وجياء الميذاة الحيار في المرتبي 

فأكثر، حيث احتلت المنتجات الغذائية معتدلة المذاة المرتبة األخيرةبالنسبة للفئة األولى، بينما احتلت المنتجات كثيرة التوابل 

 المرتبة األخيرة بالنسبة للفئة الثاطية.
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 ( عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة مي  الدراسة بتفضي  مختلف أنواع مذاق المنت .5و  )جد

 تفضي  المذاق 

 معتدلة المذاق  الفئة العمرية 

213 (55.04 % ) 

 اليارن  

71 (18.35% ) 

 كثيرن التواب  

 103 (26.61% ) 

 عاما   20أق  مب  ( 40.63%) 26 ( 37.5%) 24 ( 21.88%) 14

 عاما   35إلى أق  مب  20مب  ( 25.47%) 41 ( 16.77%) 27 ( 57.76%) 93

 عاما   45إلى أق  مب  35مب  ( 28.05%) 23 ( 15.85%) 13 ( 56.1%) 46

 عاما    60إلى أق  مب  45مب  ( 28.57%) 12 ( 9.52%) 4 ( 61.9%) 26

 عاما فأكثر 60 ( 2.63) 1 ( 7.89%) 3 ( 89.47%) 34

 منت  الوجبات السريعةالفئة العمرية وتفضي  قوام  -

د أن  6فيما يتعلق بقوام منتج الوجبات السيريعة، كأحد خصيائص المنتج الحسية المحفية على تناوله، يتضل من خالل جدول ،

مالبية مفردات العينة محل الدراسيية تفضييل منتجات الوجبات السييريعة ذات القوام المقرمك، وذلك بنسييبة تفضيييل قدرها  

احتليت منتجيات الوجبيات السييييريعية ذات القوام الطري أو اللين المرتبية الثياطيية من حييث التفضييييييل، وذلك ، في حين 54.8%

، بينما جاءت منتجات الوجبات السييريعة ذات القوام العصيييري في المرتبة األخيرة من حيث  %42.6بنسييبة تفضيييل قدرها  

 فقط. %2.6التفضيل، وذلك بنسبة تفضيل بلغت 

 ات عينة الدراسة لقوام منت  الوجبات السريعة.( تفضي  مفرد6جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض  المنت ات ذات القوام: 

 54.8 212 المقرمش 

1.48 0.550 
 42.6 165 الطري أو الليب 

 2.6 10 العصيري

 100 387 اإلجمالي 

د عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة محل الدراسييية، بتفضييييل مختلف أطواع القوام الخاصييية بمنتج 7ويسيييتعر  جدول ،

الوجبات السييريعة، ويالحأ أن منتجات الوجبات السييريعة ذات القوام المقرمك قد حايت على النسييبة األكبر من تفضيييل 

عاماً، حيث مالت إلى    60مرية، باسييتثناء الفئة التي تييد أعمارها عن  مفردات العينة محل الدراسيية، على اختالف فئاتهم الع

 تفضيل منتجات الوجبات السريعة ذات القوام الطري ،الليند. 

 ( عالقة الفئة العمرية لمفردات عينة الدراسة بتفضي  مختلف أنواع قوام منت  الوجبات السريعة.7جدو  )

 تفضي  القوام 

 العصيري الفئة العمرية 

10 (2.58% ) 

 الطري أو الليب 

165 (42.64 % ) 

 المقرمش 

212 (54.78 % ) 

 عاما   20أق  مب  ( 85.94%) 55 ( 14.06%) 9 -------

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 54.66%) 88 ( 41.61%) 67 ( 3.73%) 6

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 54.88%) 45 ( 41.46%) 34 ( 3.66%) 3

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 57.14%) 24 ( 40.48%) 17 ( 2.38%) 1

 عاما فأكثر  60 ------- ( 100%) 38 -------

 الفئة العمرية وتفضي  ح م منت  الوجبات السريعة -

د 8فيما يتعلق بحجم منتج الوجبات السييريعة، كأحد خصييائص المنتج الحسييية المحفية على تناوله، يتضييل من خالل جدول ،

د، في حين احتل تفضييل %63.3مفردات العينة محل الدراسية تفضيل تناول منتج الوجبات السيريعة متوسيط الحجم ،أن مالبية 

، بينما سيجلت منتجات  %23.5عينة الدراسية لمنتج الوجبات السيريعة كبير الحجم المرتبة الثاطية، وذلك بنسيبة تفضييل بلغت  

 د.%13.2ن مفردات عينة الدراسة ،الوجبات السريعة صغيرة الحجم أقل معدالت التفضيل بي

 ( تفضي  مفردات عينة الدراسة لي م منت  الوجبات السريعة.8جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض :

 13.2 51 الي م األصغر 

2.10 0.598 
 63.3 245 الي م المتوسط 

 23.5 91 الي م األكبر 

 100 387 اإلجمالي 
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وعند فحص عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة محل الدراسييية، بتفضييييل مختلف أحجام منتج الوجبات السيييريعة، حايت 

منتجات الوجبات السيريعة متوسيطة الحجم على النسيبة األكبر من تفضييل مفردات العينة على اختالف فئاتهم العمرية، وهو 

 د.9خالل جدول ،األمر الذي ياهر من 

 ( عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة مي  الدراسة بتفضي  مختلف أح ام منت  الوجبات السريعة.9جدو  )

 تفضي  الي م 

 الي م األكبر   الفئة العمرية 

91 (23.51% ) 

 الي م المتوسط 

245 (63.31 % ) 

 الي م األصغر  

51 (13.18% ) 

 عاما   20أق  مب  ( 1.56%) 1 ( 56.25%) 36 ( 42.19%) 27

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 7.45%) 12 ( % 67.08) 108 ( 25.47%) 41

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 10.98%) 9 ( 65.85%) 54 ( 23.17%) 19

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 30.95%) 13 ( 59.52%) 25 ( 9.52%) 4

 عاما فأكثر 60 ( 42.11%) 16 ( 57.89%) 22 -------

 الفئة العمرية ومكونات الوجبة -7-1-3

يمكن إيجاز تفضييالت العينة محل الدراسية، فيما يتعلق بمكوطات الوجبة التي يفضيلون تناولها في مطاعم الوجبات السيريعة،  

د، حيث يتضييل أن مالبية مفردات عينة الدراسيية تفضييل تناول الوجبات الكومبو ،تناول المنتج 10كما هو موضييل بجدول ،

، في حين احتلت الوجبات %55.6وبات الغازيةد، وذلك بنسيبة تفضييل بلغت  باإلضيافة إلى كل من البطاطس المقلية والمشير

د، يلي ذلك تفضييل تناول المنتج باإلضيافة إلى البطاطس المقلية، بنسيبة تفضييل %22المكوطة من المنتج وحدق المرتبة الثاطية ،

قط، ليحتل المرتبة األخيرة، بنسييبة  ، وأخيراً، جاء تفضيييل تناول المنتج باإلضييافة إلى المشييروبات الغازية ف%15.2بلغت  

 .%7.2تفضيل قدرها 

 ( تفضي  مفردات عينة الدراسة لمكونات الوجبة في مطاعم الوجبات السريعة. 10جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض :

 22 85 تناو  المنت  فقط  

2.96 1.261 

 15.2 59 باإلضافة إلى البطاطس المقلية فقط تناو  المنت  

 7.2 28 تناو  المنت  باإلضافة إلى المشروبات الغازية فقط 

تناو  المنت  باإلضافة إلى ك  مب البطاطس المقلية  

 والمشروبات الغازية )كومبو(
215 55.6 

 100 387 اإلجمالي 

وبدراسيية عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة محل الدراسيية، بمكوطات الوجبة التي يفضييل الفرد تناولها في مطاعم الوجبات 

السيريعة، حايت الوجبات الكومبو ،تناول المنتج باإلضيافة إلى كل من البطاطس المقلية والمشيروبات الغازيةد على النسيبة  

عاما أو تييد،   45اختالف فئاتهم العمرية، باسييتثناء الفئات العمرية التي تنتمي إلى   األكبر من تفضيييل مفردات العينة، على

، وهو األمر اليذي ياهر من خالل تنياول المنتج فقط، بيدون البطياطس المقليية أو المشييييروبيات الغيازيية  حييث ميالوا لتفضييييييل

 د.11جدول ،

 الوجبة المفضلة في مطاعم الوجبات السريعة.( عالقة الفئة العمرية لعينة الدراسة بمكونات 11جدو  )

 مكونات الوجبة 

 الفئة العمرية 
المنت  مع البطاطس المقلية  

 والمشروبات الغازية  

215 (55.56 % ) 

المنت  مع  

 المشروبات الغازية  

28 (7.24% ) 

المنت  مع  

 البطاطس المقلية  

59 (15.25% ) 

 المنت  فقط  

85 (21.96% ) 

 عاما   20أق  مب  ( 20.31%) 13 ( 6.25%) 4 ------- ( 73.44%) 47

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 11.8%) 19 ( 20.5%) 33 ( 6.83%) 11 ( 60.87%) 98

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 23.17%) 19 ( 15.85%) 13 ( 9.76%) 8 ( 51.22%) 42

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 38.1%) 16 ( 19.05%) 8 ( 14.29%) 6 ( 28.57%) 12

 عاما فأكثر  60 ( 47.37%) 18 ( 2.63%) 1 ( 7.89%) 3 ( 42.11%) 16

 الفئة العمرية ونوعية منت  ومطاعم الوجبات السريعة -7-1-4

 الفئة العمرية وتفضي  السندوتشات   -

يمكن إيجاز تفضييالت عينة الدراسية الميداطية لمختلف أطواع السيندوتشيات المقدمة في مطاعم الوجبات السيريعة، في البياطات 

د، حيث احتلت سييندوتشييات الدجات المرتبة األولى بين مختلف أطواع السييندوتشييات المقدمة في مطاعم 12الواردة بجدول ،

، في حين جاءت طسيب تفضييل كل من سيندوتشيات  %46.8سيبة تفضييل بلغت  الوجبات السيريعة من حيث التفضييل، وذلك بن
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األسيماا والبحريات وسيندوتشات اللحوم متقاربة إلى حد كبير، حيث تفوقت سندوتشات األسماا والبحريات على سندوتشات  

ندوتشييات اللحوم  د، تليها سيي %27.1فقط، لتحتل سييندوتشييات األسييماا والبحريات المرتبة الثاطية ، %1اللحوم بنسييبة بلغت 

 د.26.1%،

 ( تفضي  مختلف أنواع السندوتشات المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة.12جدو  )

فيما يتعلق بالسندوتشات المقدمة في مطاعم  

 الوجبات السريعةم أفض  تناو : 
 % ك

الوسط 

 اليسابي 

االنيراف  

 المعياري

 26.1 101 سندوتشات الليوم 

2.01 0.730 
 46.8 181 الدجاج سندوتشات 

 27.1 105 سندوتشات األسماك والبيريات 

 100 387 اإلجمالي 

الفئة العمرية لمفردات العينة محل الدراسية، بتفضييل مختلف أطواع السيندوتشيات المقدمة في مطاعم الوجبات وبدراسية عالقة  

النسيبة األكبر من تفضييل مفردات العينة، على اختالف د، على  13السيريعة، حايت سيندوتشيات الدجات، كما ياهر بجدول ،

 عاماً، حيث مالوا لتفضيل سندوتشات األسماا والبحريات بشكل أكبر. 60فئاتهم العمرية، باستثناء الذين تييد أعمارهم عن 

 السريعة.عينة بتفضي  أنواع السندوتشات المقدمة في مطاعم الوجبات ل( عالقة الفئة العمرية ل13جدو  )

 تفضي  السندوتشات    

 سندوتشات األسماك والبيريات  الفئة العمرية 

105 (27.13 % ) 

 سندوتشات الدجاج 

181 (46.8% ) 

 سندوتشات الليوم 

101 (26.1% ) 

 عاما   20أق  مب  ( 28.13%) 18 ( 46.88%) 30 ( % 25) 16

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 30.43%) 49 ( 36.02%) 58 ( 16.77%) 27

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 25.61%) 21 ( 39.02%) 32 ( 35.37%) 29

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 11.9%) 5 ( 47.62%) 20 ( 40.48%) 17

 عاما فأكثر 60 ( 21.05%) 8 ( 36.84%) 14 ( 42.11%) 16

 الفئة العمرية وتفضي  البيتزا -

د، جاء تفضييييل بيتيا البحريات في المرتبة األولى بين كافة أطواع البيتيا المقدمة في مطاعم 14اسيييتنادا إلى بياطات جدول ،

، في حين جاءت بيتيا الخضيراوات في المرتبة الثاطية، بنسيبة تفضييل %32.3الوجبات السيريعة، وذلك بنسيبة تفضييل قدرها 

، وفي المرتبية الرابعية، جياءت بيتيا  %23لمرتبية الثيالثية، بنسييييبية تفضييييييل بلغيت  ، يليهيا بيتيا اللحوم في ا%26.4قيدرهيا  

، وبفارة ضيييئيل للغاية %9.3المارجريتا ،بيتيا جبن الموتياريال بدون أي إضيييافات أخر د، وذلك بنسيييبة تفضييييل قدرها  

يفضيييلون بيتيا الدجات على  فقط من مفردات عينة الدراسييية أطهم   %9جاءت بيتيا الدجات في المرتبة األخيرة، حيث أشيييار  

 سائر أطواع البيتيا األخر  المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة.

 ( تفضي  مختلف أنواع البيتزا المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة. 14جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك في مطاعم الوجبات السريعةم أفض  تناو  بيتزا:

 32.3 125 البيريات 

2.57 1.407 

 23 89 الليوم 

 9 35 الدجاج 

 26.4 102 الخضروات 

 9.3 36 بدون إضافات 

 100 387 اإلجمالي 

وفيما يخص عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة محل الدراسيييية بتفضيييييل مختلف أطواع البيتيا المقدمة في مطاعم الوجبات 

د، على النسيبة األكبر من تفضييل مفردات العينة التي تنتمي إلى الفئة  15بجدول ،السيريعة، حايت بيتيا اللحوم، كما ياهر  

عيامياً،  35إلى أقيل من 20عيامياً. وكياطيت ميالبيية اختييارات الفئية العمريية التي تتراوح مفرداتهيا بين   20العمريية التي تقيل عن 

تيا الخضيييراوات على النسيييبة األكبر من تفضييييل موزعة بين بيتيا اللحوم وبيتيا البحريات، بينما حايت البحريات يليها بي

عاماً، في حين حايت بيتيا البحريات على    45إلى أقل من    35مفردات العينة التي تنتمي إلى الفئة العمرية التي تتراوح بين 

  عاماً، كما حايت بتفضيييل أكثر من طصييف 60إلى أقل من  45من مفردات العينة التي تتراوح أعمارها بين    %45تفضيييل 

عيامياً. ويالحأ أن بيتيا البحرييات تحاى بتفضييييييل معام مفردات العينية محيل   60مفردات العينية التي تيييد أعميارهيا عن  

 الدراسة، على اختالف فئاتها العمرية.

 ( عالقة الفئة العمرية لعينة الدراسة بتفضي  أنواع البيتزا المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة.15جدو  )



Ghanem, M. et al.  (JTHH) Vol. 2 No. 1, (2021) pp 47-71 

57 

 

 البيتزاتفضي  

 بدون إضافات  الفئة العمرية 

36 (9.3% ) 

 الخضروات 

102 (2636% ) 

 الدجاج 

35 (9.04% ) 

 الليوم 

89 (32 % ) 

 البيريات 

125 (32.3% ) 

 عاما   20أق  مب  ( % 25) 16 ( 35.94%) 23 ( 4.69%) 3 ( 28.13%) 18 ( 6.25%) 4

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 29.19%) 47 ( 29.19%) 47 ( 13.04%) 21 ( 18.01%) 29 ( 10.56%) 17

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 45.12%) 37 ( 15.85%) 13 ( 2.44%) 2 ( 30.49%) 25 ( 6.1%) 5

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 42.86%) 18 ( 2.38%) 1 ( 14.29%) 6 ( 19.05%) 8 ( 21.43%) 9

 عاما فأكثر  60 ( 18.42%) 7 ( 13.16%) 5 ( 7.89%) 3 ( 57.89%) 22 ( 2.63%) 1

 الفئة العمرية وتفضي  مطاعم الوجبات السريعة على إختالف تصنيفاتها   -

د، احتليت المطياعم التي تقيدم السيييينيدوتشييييات المتنوعية ،مثيل: مؤمن وكوا دورد المرتبية  16وفقياً للبيياطيات الواردة بجيدول ،

من مفردات عينة الدراسيية تفضيييلهم لتناول السييندوتشييات المتنوعة المقدمة في مطاعم الوجبات   %34.6األولى، حيث أبد   

التي تقدم  البيتيا ،مثل: بيتياهت ودومينوز بيتياد، بنسييييبة تفضيييييل قدرها    السييييريعة، وفي المرتبة الثاطية، جاءت المطاعم

، وفي المرتبة الثالثة جاءت مطاعم الوجبات السيريعة التي تقدم المشيويات ،مثل: أبو فارس السيوريد، وذلك بنسيبة 21.7%

ليدجيات ،مثيل: كنتياكي  ، في حين احتليت مطياعم الوجبيات السييييريعية التي تتخصييييص في تقيديم منتج ا%16.8تفضييييييل بلغيت  

، بينما جاءت %14وبروسيت والطازتد المرتبة الخامسية في قائمة تفضييالت العينة محل الدراسية، وذلك بنسيبة تفضييل بلغت 

مطاعم الوجبات السييييريعة التي تقدم البرجر ،مثل: ماكدوطالدز وبرجر كنجد في المرتبة األخيرة من حيث التفضيييييل، وذلك 

 .%12.9بنسبة تفضيل بلغت  

 ( تفضي  مطاعم الوجبات السريعة على إختالف تصنيفاتها. 16جدو  )

عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض  

 التوجه إلى المطاعم التي تقدم: 
 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك

 12.9 50 البرجر 

3.21 1.309 

 21.7 84 البيتزا

 14 54 الدجاج 

 34.6 134 السندوتشات المتنوعة 

 16.8 65 المشويات 

 100 387 اإلجمالي 

وفيما يخص عالقة الفئة العمرية لمفردات العينة محل الدراسييية، بتفضييييل مختلف أطواع مطاعم الوجبات السيييريعة، جاءت 

د، حيث حايت المطاعم التي تقدم السيندوتشيات المتنوعة على النسيبة األكبر من تفضييل 17البياطات كما هو موضيل بجدول ،

عاما،   60إلى أقل من   45العمرية، ما عدا الفئة العمرية التي تتراوح بين  مفردات العينة محل الدراسييية على اختالف فئاتهم  

حيث تسياوت مطاعم البيتيا ومطاعم المشيويات في احتالل المرتبة األولى في تفضييالت تلك الفئة العمرية. كما تسياوت طسيب  

عاماً،   20التي تقل أعمارهم عن  تفضيييييل المطاعم التي تقدم البيتيامع مطاعم السييييندوتشييييات المتنوعة بين مفردات العينة 

 عاماً. 45إلى أقل من  35وكذلك التي تتراوح أعمارهم بين 

 ( عالقة الفئة العمرية لعينة الدراسة بتفضي  مطاعم الوجبات السريعة على إختالف تصنيفاتها. 17جدو  )

 تصنيف مطاعم الوجبات السريعة 

 مطاعم المشويات  الفئة العمرية 

65 (16.8% ) 

 مطاعم السندوتشات المتنوعة 

134 (34.63 % ) 

 مطاعم الدجاج 

54 (13.95% ) 

 مطاعم البيتزا

84 (21.71% ) 

 مطاعم البرجر 

50 (12.92% ) 

 عاما   20أق  مب  ( 17.19%) 11 ( 31.25%) 20 ( 15.63%) 10 ( 31.25%) 20 ( 4.69%) 3

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 14.91%) 24 ( 15.53%) 25 ( 11.8%) 19 ( 42.24%) 68 ( 15.53%) 25

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 7.32%) 6 ( 26.83%) 22 ( 17.07%) 14 ( 26.83%) 22 ( 21.95%) 18

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 11.9%) 5 ( 30.95%) 13 ( 9.52%) 4 ( 16.67%) 7 ( 30.95%) 13

 عاما فأكثر  60 ( 10.53%) 4 ( 10.53%) 4 ( 18.42%) 7 ( 44.74%) 17 ( 15.79%) 6

 الفئة العمرية وتفضي  طابع منت  الوجبات السريعة  -

حاي منتج الوجبات السيريعة ذو الطابع الغربي ،البرجر والبيتياد بالنسيبة األكبر من تفضييل مفردات العينة محل الدراسية،  

الطابع الغربي على منتج الوجبات السيريعة ذو إلى تفضييل منتج الوجبات السيريعة ذو   %47.8مفردة بنسيبة   185حيث مال 

 د.18، ويتضل ذلك من خالل جدول ،%33.9مفردة، بنسبة  131الطابع الشرقي، وهو األمر الذي عارضه 

 ( تفضي  منت  الوجبات السريعة ذو الطابع الغربي مقاب  المنت  ذو الطابع الشرقي.18جدو  )
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السريعة ذات الطابع  بصفة عامةم أفض  مطاعم الوجبات 

 الغربيم على مطاعم الوجبات السريعة ذات الطابع الشرقي:
 % ك

الوسط 

 اليسابي 

االنيراف  

 المعياري

 27.9 108 أوافق بشدن 

3.31 1.371 

 19.9 77 أوافق 

 18.3 71 ال أوافق وال أعترض 

 23.3 90 أعترض

 10.6 41 أعترض بشدن 

 100 387 اإلجمالي 

وفيما يخص عالقة الفئة العمرية لمفردات عينة الدراسيية، بتفضيييل طابع منتج الوجبات السييريعة، ألهرت البياطات الواردة  

د، حصيييول منتج الوجبات السيييريعة ذو الطابع الغربي على أعلى طسيييب التفضييييل بين مفردات العينة التي تقل 19بجدول ،

عاماً، في حين حاي منتج الوجبات السييريعة ذو الطابع الشييرقي على    60عاماً، والتي تييد أعمارها عن   20أعمارها عن  

 أعلى طسب التفضيل بين باقي الفئات العمرية محل الدراسة. 

 عينة الدراسة بتفضي  طابع منت  الوجبات السريعة.مفردات ( عالقة الخصائص الديموجرافية ل19جدو  )

 على المنت  ذو الطابع الشرقي  مدى تفضي  منت  الوجبات السريعة ذو الطابع الغربي

 أعترض/ أعترض بشدن  الفئة العمرية 

131 (33.85 % ) 

 ال أوافق وال أعترض 

71 (18.35% ) 

 أوافق بشدن/ أوافق 

185 (47.08 % ) 

 عاما   20أق  مب  ( 87.5%) 56 ( 7.81%) 5 ( 4.69%) 3

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 39.75%) 64 ( 19.88%) 32 ( 40.37%) 65

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 28.05%) 23 ( 21.95%) 18 ( % 50) 41

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 28.57%) 12 ( 38.1%) 16 ( 33.33%) 14

 عاما فأكثر 60 ( 78.95%) 30 ------- ( 21.05%) 8

 الفئة العمرية وتفضي  اإلضافات الخاصة بمنت  الوجبات السريعة -7-1-5

 الكاتشب والمايونيز والمستردنالفئة العمرية وتفضي  إضافة  -

فيما يتعلق بتفضييل مفردات العينة محل الدراسية لمجموعة من اإلضيافات الخاصية بمنتج الوجبات السيريعة، والتي تتمثل في  

كأحد أهم  -د، حيث حاي الكاتشيييب 20كل من الكاتشيييب والمايوطيي والمسيييتردة، جاءت البياطات كما هو موضيييل بجدول ،

د، في حين جاء %44.7بأعلى طسب التفضيل بين مفردات العينة محل الدراسة ،  -نتج الوجبات السريعةاإلضافات الخاصة بم

من إجمالي حجم العينة   %20.4د، بينما أشيييار %31تناول المنتج بدون أي إضيييافات في المرتبة الثاطية من حيث التفضييييل ،

ريعة عند تناوله، وجاء تفضيييل إضييافة المسييتردة إلى  محل الدراسيية أطهم يفضييلون إضييافة المايوطيي على منتج الوجبات السيي 

 د.%3.4منتج الوجبات السريعة في المرتبة األخيرة ،

 ( تفضي  مفردات عينة الدراسة لإلضافات الخاصة بمنت  الوجبات السريعة.20جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض :

 44.7 173 الكاتشب 

2.21 1.297 

 20.9 81 المايونيز

 3.4 13 المستردن 

 31 120 ال أفض  وجود إضافات 

 100 387 اإلجمالي 

وفيما يخص العالقة بين الفئة العمرية لمفردات العينة محل الدراسية، وتفضييل إضيافة أي من الكاتشيب والمايوطيي والمسيتردة 

مطاعم الوجبات السيريعة، حاي الكاتشيب على النسيبة األكبر من تفضييل مفردات العينة، على اختالف على المنتج المقدم في 

ً   45فئاتهم العمرية، باسيييتثناء الفئات التي تييد أعمارها عن  والذين مالوا لتفضييييل تناول المنتج بدون إضيييافات على  ، عاما

 د.  21اإلطالة، وهو األمر الذي ياهر من خالل جدول ،
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 عينة الدراسة بتفضي  اإلضافات الخاصة بمنت  الوجبات السريعة.لمفردات ( عالقة الفئة العمرية 21جدو  )

 اإلضافات المفضلة  

 عدم وجود أي إضافات   الفئة العمرية 

120 (31.01 % ) 

 المستردن 

13(3.36% ) 

 المايونيز

81 (20.93% ) 

 الكاتشب 

173 (44.7% ) 

 عاما   20أق  مب  ( 51.56%) 33 ( 31.25%) 20 ( 1.56%) 1 ( 15.63%) 10

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 52.8%) 85 ( 23.6%) 38 ( 0.62%) 1 ( 22.98%) 37

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 43.9%) 36 ( 24.39%) 20 ( 7.32%) 6 ( 24.39%) 20

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 30.95%) 13 ( 7.14%) 3 ( 4.76%) 2 ( 57.14%) 24

 عاما فأكثر 60 ( 15.79%) 6 ------- ( 7.89%) 3 ( 76.32%) 29

 الفئة العمرية وتفضي  إضافة ال بب بمختلف أنواعه  -

فيما يتعلق بتفضييل مفردات عينة الدراسية إلضافة الجبن بمختلف أطواعه إلى منتج الوجبات السريعة، جاءت البياطات كما هو 

بتفضييل مالبية مفردات  -كأحد أهم اإلضيافات الخاصية بمنتج البيتيا-د، حيث حاي الجبن الموتياريلال 22موضيل بجدول ،

، على تفضيييلها لوجود كميات إضييافية من الجبن الموتياريال %61.7، بنسييبة  مفردة  239العينة محل الدراسيية، حيث أكدت 

. كما حايت شييرائل %27.9مفردة من مفردات عينة الدراسيية، بنسييبة قدرها   108على البيتيا، وهو األمر الذي عارضييه  

ل مالبية عينة الدراسية،  بتفضيي -كأحد اإلضيافات الخاصية بالسيندوتشيات المقدمة في مطاعم الوجبات السيريعة-الجبن الفرطسيي 

، أن شييرائل الجبن تعد من اإلضييافات األسيياسييية لمنتج الوجبات السييريعة  %52.4مفردة، بنسييبة بلغت    203حيث أشييارت  

 .%18.6مفردة من مفردات عينة الدراسة، بنسبة رفن قدرها  72بصفة عامة، وهو األمر الذي لم يحأ بتأييد 

 أحد اإلضافات الخاصة بمنت  الوجبات السريعة. ( تفضي  عينة الدراسة لل بب ك22جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك عند تناو  البيتزام أفض  إضافة كميات إضافية مب ال بب الموتزاريال 

 32.8 127 أوافق بشدن 

3.56 1.375 

 28.9 112 أوافق 

 10.3 40 ال أوافق وال أعترض 

 17.3 67 أعترض

 10.6 41 أعترض بشدن 

 100 387 اإلجمالي 

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك أعتقد أن شرائح ال بب تعد مب اإلضافات األساسية لمنت  الوجبات السريعة 

 21.4 83 أوافق بشدن 

3.5 1.128 

 31 120 أوافق 

 28.9 112 ال أوافق وال أعترض 

 13.2 51 أعترض

 5.4 21 أعترض بشدن 

 100 387 اإلجمالي 

وبالنار إلى عالقة الفئة العمرية محل الدراسة، بتفضيل إضافة الجبن بمختلف أطواعه على المنتج المقدم في مطاعم الوجبات 

السيريعة، حاي تفضييل إضيافة الجبن على النسيبة األكبر من تفضييل مفردات العينة على اختالف فئاتهم العمرية، باسيتثناء 

ً   60أعمارهم عن  الذين تييد   حيث مالت النسييبة األكبر منهم إلى عدم تفضيييل إضييافة الجبن على اختالف أطواعه إلى  ، عاما

د، والذي تم الحصيول على البياطات الخاصية به عن طريق حسياذ 23منتج الوجبات السيريعة، وياهر ذلك من خالل جدول ،

 الوسيط لإلستجابات الخاصة بمفردات العينة.  

 ة الدراسة بتفضي  ال بب بمختلف أنواعه على منت  الوجبات السريعة.( عالقة الفئة العمرية لعين23جدو  )

 تفضي  إضافة ال بب بمختلف أنواعه 

 أعترض/ أعترض بشدن  الفئة العمرية 

67 (17.31% ) 

 ال أوافق وال أعترض 

84 (21.71% ) 

 أوافق بشدن/ أوافق 

236 (60.98 % ) 

 عاما   20أق  مب  ( 73.44%) 47 ( 10.94%) 7 ( 15.63%) 10

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( % 66.46) 107 ( 24.22%) 39 ( 9.32%) 15

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 63.41%) 52 ( 17.07%) 14 ( 19.51%) 16

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 61.9%) 26 ( 26.19%) 11 ( 11.9%) 5

 عاما فأكثر 60 ( 10.53%) 4 ( 34.21%) 13 ( 55.26%) 21

 الخاصة بمنت  الوجبات السريعة  المصاحباتالفئة العمرية وتفضي    -7-1-6
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 الفئة العمرية وتفضي  تناو  المشروبات الغازية بمصاحبة منت  الوجبات السريعة -

حاي تناول المشيروبات الغازية بمصياحبة منتج الوجبات السيريعة على تفضييل مالبية مفردات العينة محل الدراسية، حيث  

د على تفضييييلهم لتناول المشيييروبات الغازية كمصييياحب  %50.9مفردة بنسيييبة    197فردات العينة ،أكد أكثر من طصيييف م

مفردة من مفردات عينية اليدراسيييية   144للوجبيات السييييريعية مقيارطية بيالعصييييائر الطيازجية، وهو األمر اليذي لم يحأ بقبول  

 د.24د، ويتضل ذلك من خالل جدول ،37.3%،

 المشروبات الغازية بمصاحبة منت  الوجبات السريعة. ( تفضي  تناو  24جدو  )

أفض  تناو  المشروبات الغازية كمصاحب للوجبات  

 السريعة مقارنة بالعصائر الطازجة 
 % ك

الوسط 

 اليسابي 

االنيراف  

 المعياري

 30.7 119 أوافق بشدن 

3.21 1.569 

 20.2 78 أوافق 

 11.9 46 ال أوافق وال أعترض 

 14 54 أعترض

 23.3 90 أعترض بشدن 

 100 387 اإلجمالي 

 الفئة العمرية وتفضي  تناو  البطاطس المقلية بمصاحبة منت  الوجبات السريعة -

حاي تناول البطاطس المقلية بمصييياحبة منتج الوجبات السيييريعة على تفضييييل مالبية مفردات العينة محل الدراسييية، حيث  

إجمالي حجم العينة، على تفضييل تناول البطاطس المقلية بمصياحبة منتج الوجبات من   %66.6مفردة، بنسيبة    258أشيارت 

من إجمالي حجم العينة، ويتضيل ذلك من خالل   %22.7مفردة فقط، بنسيبة    88السيريعة، وهو األمر الذي لم يعارضيه سيو  

 د.25جدول ،

 ( تفضي  تناو  البطاطس المقلية بمصاحبة منت  الوجبات السريعة. 25جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك أفض  تناو  البطاطس المقلية كمصاحب للوجبات السريعة 

 37.7 146 أوافق بشدن 

3.66 1.431 

 28.9 112 أوافق 

 10.6 41 ال أوافق وال أعترض 

 7.5 29 أعترض

 15.2 59 أعترض بشدن 

 100 387 اإلجمالي 

 الفئة العمرية وتفضي  تناو  السالطات بمصاحبة منت  الوجبات السريعة -

كمصيياحب لمنتج الوجبات السييريعة، على تفضيييل ما يقرذ من ثالثة أرباع العينة محل الدراسيية   حاي تناول السييالطات

من إجمالي حجم العينةد، في حين لم يحأ تناول السيالطات كمصياحب لمنتج الوجبات السيريعة   %73.4مفردة بنسيبة    284،

مالي حجم العينة، وهو األمر الذي يتضل فقط من إج  %14.5مفردة من مفردات عينة الدراسية، بنسبة بلغت   56على تفضييل 

 د.26من خالل جدول ،

 ( تفضي  تناو  السالطات بمصاحبة منت  الوجبات السريعة.26جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك أفض  تناو  السالطات عند تناو  منت  الوجبات السريعة 

 44.2 171 أوافق بشدن 

3.97 1.206 

 29.2 113 أوافق 

 12.1 47 ال أوافق وال أعترض 

 8.3 32 أعترض

 6.2 24 أعترض بشدن 

 100 387 اإلجمالي 

 الفئة العمرية وتفضي  تناو  المخلالت بمصاحبة مع منت  الوجبات السريعة -

  195الدراسية ،حاي تناول المخلالت بمصياحبة منتج الوجبات السيريعة على تفضييل ما يقرذ من طصيف حجم العينة محل 

من   %32.8مفردة، بنسييييبية قيدرهيا    127من إجميالي العينيةد، بينميا لم تلق المخلالت قبوالً من جياطيب    %50.4مفردة بنسييييبية  

 د.27إجمالي حجم العينة، وهو األمر الذي يتضل من خالل جدول ،

 ( تفضي  تناو  المخلالت بمصاحبة مع منت  الوجبات السريعة.27جدو  )
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 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك المخلالت عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض  تناو  

 20.7 80 أوافق بشدن 

3.21 1.390 

 29.7 115 أوافق 

 16.8 65 ال أوافق وال أعترض 

 15.5 60 أعترض

 17.3 67 أعترض بشدن 

 100 387 اإلجمالي 

ة العمرية لمفردات عينة الدراسيييية، بتفضيييييل تناول كل من البطاطس المقلية والمشييييروبات الغازية  ئي فوبدراسيييية عالقة ال

بصييفة -والسييالطات والمخلالت، بمصيياحبة المنتج المقدم في مطاعم الوجبات السييريعة، حاي تفضيييل تناول المصيياحبات 

مرية، وهو األمر الذي ياهر من خالل جدول  على النسييبة األكبر من تفضيييل مفردات العينة، على اختالف فئاتهم الع -عامة

د، والذي تم الحصييول على البياطات الخاصيية به عن طريق حسيياذ الوسيييط إلسييتجابات مفردات العينة حيال تفضيييل 28،

 مختلف أطواع المصاحبات محل الدراسة.

 الوجبات السريعة.( عالقة الفئة العمرية لعينة الدراسة بتفضي  تناو  المصاحبات مع منت  28جدو  )

 تفضي  تناو  المصاحبات  

 أعترض/ أعترض بشدن  الفئة العمرية 

62 (16.02% ) 

 ال أوافق وال أعترض 

80 (20.67% ) 

 أوافق بشدن/ أوافق 

245 (65.63 % ) 

 عاما   20أق  مب  ( 65.63%) 42 ( 14.06%) 9 ( 20.31%) 13

 عاما  35مب إلى أق   20مب  ( % 67.08) 108 ( 18.63%) 30 ( 14.29%) 23

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 62.2%) 51 ( 26.83%) 22 ( 10.98%) 9

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( 59.52%) 25 ( 23.81%) 10 ( 16.67%) 7

 عاما فأكثر 60 ( % 50) 19 ( 23.68%) 9 ( 26.32%) 10

 الفئة العمرية وتفضي  أساليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السريعة -7-1-7

المرتبية   (Dine In Service)  أسييييلوذ الخيدمية اليذي يعتميد على حصييييول العمييل على المنتج وتنياوليه داخيل المطعماحتيل 

، في حين جاء أسيلوذ %58.4األولى، بين كافة أسياليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السيريعة، بنسيبة تفضييل قدرها  

 Home)هياتف أو اإلطترطيت، وتنياوليه في المنيل أو في مكيان العميل  الخيدمية اليذي يعتميد على قييام العمييل بطليب المنتج عبر ال

Delivery Service)  وفي المرتبة الثالثة، جاء أسيييلوذ الخدمة الذي  %19.1، في المرتبة الثاطية، بنسيييبة تفضييييل قدرها .

، حيث  (Take-Out Service) يعتمد على قيام العميل بشييراء المنتج بنفسييه من المطعم، والتوجه لتناوله في أي مكان آخر

من إجمالي حجم العينة محل الدراسية، بينما احتل أسيلوذ الخدمة الذي يعتمد على قيام   %17.8حاي هذا األسيلوذ بتفضييل  

المرتبة األخيرة، بين أسياليب الخدمة المتبعة   (Car Hub Service)العميل بالحصيول على المنتج في السييارة وتناوله فيها 

 د.29، وهو ما يتضل من خالل جدول ،%4.7يعة، بنسبة تفضيل لم تتعد في مطاعم الوجبات السر

 ( تفضي  أساليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السريعة.29جدو  )

 االنيراف المعياري الوسط اليسابي  % ك عند تناو  منت  الوجبات السريعة أفض  

 58.4 226 اليصو  على المنت  وتناوله داخ  المطعم 

1.96 1.221 

 4.7 18 اليصو  على المنت  في السيارن وتناوله فيها 

طلب المنت  عبر الهاتف أو اإلنترنت وتناوله في المنز  أو في  

 مكان العم  
74 19.1 

 17.8 69 شراء المنت  مب المطعم وتناوله في أي مكان آخر 

 100 387 اإلجمالي 

وبدراسية عالقة الفئة العمرية لمفردات عينة الدراسية بتفضييل مختلف أسياليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السيريعة،  

النسيييبة على    ،(Dine In Service)الحصيييول على المنتج وتناوله داخل المطعم حاي أسيييلوذ الخدمة الذي يعتمد على  

 د.  30األكبر من تفضيل مفردات العينة، على اختالف فئاتهم العمرية،وهو األمر الذي ياهر من خالل جدول ،
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 ( عالقة الفئة العمرية لعينة الدراسة بتفضي  أساليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السريعة.30جدو  )

 عة تفضي  أساليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السري

 الفئة العمرية 
شراء المنت  مب  

المطعم وتناوله  

 في أي مكان آخر 

69 (17.8% ) 

طلب المنت  عبر الهاتف  

أو اإلنترنت وتناوله في  

 المنز  أو في مكان العم  

74 (19.1% ) 

اليصو  على  

المنت  في السيارن  

 وتناوله فيها 

18 (4.65% ) 

اليصو  على  

المنت  وتناوله  

 داخ  المطعم 

226 (58.4% ) 

 عاما   20أق  مب  ( 62.5%) 40 ( 3.13%) 2 ( 18.75%) 12 ( 15.63%) 10

 عاما  35إلى أق  مب  20مب  ( 57.76%) 93 ( 5.59%) 9 ( 21.12%) 34 ( 15.53%) 25

 عاما  45إلى أق  مب  35مب  ( 60.98%) 50 ( 1.22%) 1  ( 14.63%) 12 ( 23.17%) 19

 عاما   60إلى أق  مب  45مب  ( % 50) 21 ------- ( 30.95%) 13 ( 19.05%) 8

 عاما فأكثر  60 ( 57.89%) 22 ( 15.79%) 6 ( 7.89%) 3 ( 18.42%) 7

 نتائ  الدراسة على المستوى التيليلي -7-2

إجراء تحليل حيث تم  تتمثل طتائج الدراسيية على المسييتو  التحليلي في إسييتعرا  طتائج إختبار الفرضيييإت محل الدراسيية،  

إلختبيار معنويية العالقية بين العواميل المرتبطية بتفضيييييالت العمالء في مطياعم الوجبيات السييييريعية، والفئية د2كاامربع كياي ،

جاءت طتائج التحليل  ولقد ، 0.05، وذلك عند مسيتو  معنوية قدرق  (P-Value)العمرية، بإسيتخدام معيار مسيتو  المعنوية  

 د.31اإلحصائي كما هو موضل بجدول ،

 ( العالقة بيب الفئة العمرية وتفضيالت العمالء في مطاعم الوجبات السريعة باإلسكندرية. 31جدو  )

 2معام  كا العوام  المرتبطة بتفضيالت العمالء في مطاعم الوجبات السريعة 
درجات  

 اليرية 

مستوى 

 المعنوية

الخصائص اليسية  -1

 للمنت 

 0.019 20 35.129 الخاصية اليسية األكثر حفزا  

 0.000 8 52.044 تفضي  المذاق 

 0.000 8 77.720 تفضي  القوام 

 0.000 8 68.463 تفضي  الي م 

 0.000 12 54.357 أسلوب تكويب العمي  للوجبة   مكونات الوجبة  -2

نوعية منت ات ومطاعم   -3

 الوجبات السريعة 

 0.004 8 22.414 تفضي  السندوتشات 

 0.000 16 67.761 تفضي  البيتزا

 0.002 16 37.753 تفضي  مطاعم الوجبات السريعة وفقا  لتصنيفها  

 0.000 16 142.815 تفضي  طابع منت  الوجبات السريعة )ذربي/ شرقي( 

 اإلضافات   -4
 0.000 12 82.371 تفضي  الكاتشب والمايونيز والمستردن 

 0.000 16 109.968 تفضي  ال بب )الفرنسي والموتزاريال( 

 المصاحبات   -5
تفضي  المصاحبات )المشروبات الغازية/ البطاطس المقلية/  

 السالطات/ المخلالت( 
89.841 16 0.000 

 0.018 12 24.379 تفضي  أساليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السريعة  أسلوب الخدمة  -6

- 1H  :الفئة العمرية للعمي  يؤدي إلى إختالف أهمية الخصااائص اليسااية الميفزن له على تفضااي  تناو     إختالف

 منت  الوجبات السريعة

د وجود عالقة ذات داللة إحصييائية بين الفئة العمرية، والخاصييية الحسييية األكثر حفياً 31تبين من البياطات الواردة بجدول ،

،  0.019في مطاعم الوجبات السيريعة باإلسيكندرية، حيث كان مسيتو  المعنوية    للعميل على تفضييل تناول المنتج المقدم

مما يعني أن إختالف الفئة العمرية يؤدي إلى إختالف الخاصيية الحسيية األكثر حفياً للعميل على تفضييل تناول المنتج المقدم  

ائية بين الفئة العمرية، وتفضيييل العميل كما تبين وجود عالقة ذات داللة إحصيي في مطاعم الوجبات السييريعة باإلسييكندرية.  

،  "Hot"، مذاة حار "Spicy"لمختلف الميذاقات المقيدمة في مطياعم الوجبات السييييريعة باإلسييييكندرية ،مذاة كثير التوابل 

، مميا يعني أن إختالف الفئية العمريية، يؤدي إلى إختالف ميذاة منتج 0.000ميذاة معتيدلد، حييث كيان مسييييتو  المعنويية    

 السريعة الذي يفضله العميل.الوجبات 

كذلك أكدت البياطات على وجود عالقة ذات داللة إحصييييائية بين الفئة العمرية، وتفضيييييل العميل لمختلف أطواع قوام المنتج 

المقدم في مطاعم الوجبات السييييريعة باإلسييييكندرية ،مقرمك، لين أو طري، عصيييييريد، حيث كان مسييييتو  المعنوية   

إختالف الفئية العمريية، يؤدي إلى إختالف قوام منتج الوجبيات السييييريعية اليذي يفضييييليه العمييل. كميا  ، مميا يعني أن 0.000

أشييارت البياطات إلى وجود عالقة ذات داللة إحصييائية بين الفئة العمرية، وتفضيييل العميل لمختلف أحجام المنتج المقدم في  
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، مما يعني أن  0.000كان مسيييتو  المعنوية    مطاعم الوجبات السيييريعة باإلسيييكندرية ،كبير، متوسيييط، صيييغيرد، حيث

 إختالف الفئة العمرية، يؤدي إلى إختالف حجم منتج الوجبات السريعة الذي يفضله العميل.

- 2H  :  إختالف الفئة العمرية للعمي  يؤدي إلى إختالف األسلوب الذي يتبعه عند تكويب الوجبة التي يتناولها في

 مطاعم الوجبات السريعة 

عالقة ذات داللة إحصييييائية بين الفئة العمرية، واألسييييلوذ الذي يتبعه العميل في تكوين الوجبة التي يتناولها في   تبين وجود

مطاعم الوجبات السييريعة باإلسييكندرية ،تناول المنتج فقط، تناول المنتج باإلضييافة إلى البطاطس المقلية فقط، تناول المنتج 

ول المنتج بياإلضييييافية إلى كيل من البطياطس المقليية والمشييييروبيات الغيازيية بياإلضييييافية إلى المشييييروبيات الغيازيية فقط، تنيا

"Compo"    مما يعني أن إختالف الفئة العمرية، يؤدي إلى إختالف األسيلوذ الذي  0.000، حيث كان مسيتو  المعنوية ،

 د.31من خالل جدول ، يتبعه العميل في تكوين الوجبة التي يتناولها في مطاعم الوجبات السريعة، وهو األمر الذي يتضل

- 3H :إختالف الفئة العمرية للعمي  يؤدي إلى إختالف تفضيله لنوعية منت ات ومطاعم الوجبات السريعة 

د وجود عالقة ذات داللة إحصييائية بين الفئة العمرية، وتفضيييل العميل لمختلف أطواع 31تبين من البياطات الواردة بجدول ،

السيندوتشيات المقدمة في مطاعم الوجبات السيريعة باإلسيكندرية ،سيندوتشيات اللحوم، سيندوتشيات الدجات، سيندوتشيات األسيماا 

عمريية، يؤدي إلى إختالف طوعيية ، مميا يعني أن إختالف الفئية ال0.004والبحريياتد، حييث كيان مسييييتو  المعنويية    

السييندوتشييات التي يفضييل العميل تناولها في مطاعم الوجبات السييريعة. كما تبين وجود عالقة ذات داللة إحصييائية بين الفئة  

العمرية، وتفضيييل العميل لمختلف أطواع البيتيا المقدمة في مطاعم الوجبات السييريعة باإلسييكندرية ،بيتيا البحريات، بيتيا  

، مما يعني أن إختالف 0.000م، بيتيا الدجات، بيتيا الخضييراوات، بيتيا المارجريتاد، حيث كان مسييتو  المعنوية   اللحو

 الفئة العمرية، يؤدي إلى إختالف طوعية البيتيا التي يفضل العميل تناولها في مطاعم الوجبات السريعة. 

ن الفئة العمرية، وتفضيييييل العميل لنوعية مطاعم الوجبات ولقد أشييييارت البياطات إلى وجود عالقة ذات داللة إحصييييائية بي

السيييريعة التي يرتادها، مصييينفةً وفقاً لنوعية المنتجات التي تقدمها ،مطاعم تقدم: البرجر، البيتيا، الدجات، السيييندوتشيييات  

إلى إختالف طوعية ، مما يعني أن إختالف الفئة العمرية، يؤدي  0.002المتنوعة، المشوياتد، حيث كان مستو  المعنوية   

أكدت البياطات على وجود عالقة ذات داللة إحصييائية بين الفئة  مطاعم الوجبات السييريعة التي يفضييل العميل إرتيادها. كما  

العمرية، وتفضييل العميل لطبيعة المنتج المقدم بواسيطة مطاعم الوجبات السيريعة باإلسيكندرية ،منتج ذو طابع مربي، منتج  

، مما يعني أن إختالف الفئة العمرية، يؤدي إلى إختالف طبيعة  0.000كان مسييييتو  المعنوية   ذو طابع شييييرقيد، حيث  

 منتج الوجبات السريعة الذي يفضله العميل.

- 4H :تفضيله لإلضافات الخاصة بمنت  الوجبات السريعة  إختالف الفئة العمرية للعمي  يؤدي إلى إختالف 

د على وجود عالقة ذات داللة إحصيائية بين الفئة العمرية، وتفضييل العميل لمجموعة من 31دللت البياطات الواردة بجدول ،

حيث كان اإلضييافات الخاصيية بالمنتج المقدم في مطاعم الوجبات السييريعة باإلسييكندرية ،الكاتشييب، المايوطيي، المسييتردةد، 

، مما يعني أن إختالف الفئة العمرية، يؤدي إلى إختالف تفضييل العميل إلضيافة كل من الكاتشيب  0.000مسيتو  المعنوية   

وجود عالقية ذات داللية إحصييييائيية بين الفئية والميايوطيي والمسييييتردة على منتج الوجبيات السييييريعية اليذي يتنياوليه. كميا تبين  

جبن إلى منتج الوجبات السييريعة الذي يتناوله ،الجبن الموتياريال إلى البيتيا، شييرائل العمرية، وتفضيييل العميل إلضييافة ال

، مما يعني أن إختالف الفئة العمرية، يؤدي إلى  0.000الجبن الفرطسييي إلى السييندوتشيياتد، حيث كان مسييتو  المعنوية   

 يعة. إلى منتج الوجبات السر -بمختلف أطواعه-إختالف تفضيل العميل إلضافة الجبن 

- 5H :إختالف الفئة العمرية للعمي  يؤدي إلى إختالف تفضيله للمصاحبات الخاصة بمنت  الوجبات السريعة 

تبين وجود عالقة ذات داللة إحصيائية بين الفئة العمرية، وتفضييل العميل لتناول مختلف أطواع المصياحبات المقدمة مع منتج  

،  0.000الوجبات السيريعة ،المشيروبات الغازية، البطاطس المقلية، السيالطات، المخلالتد، حيث كان مسيتو  المعنوية   

إلى إختالف المنتجيات التي يفضييييل العمييل تنياولهيا بمصيييياحبية منتج الوجبيات   مميا يعني أن إختالف الفئية العمريية، يؤدي

 د.31السريعة، وهو األمر الذي يتضل من خالل جدول ،

- 6H :إختالف الفئة العمرية للعمي  يؤدي إلى إختالف أسلوب الخدمة الذي يفضله في مطاعم الوجبات السريعة 

د إلى وجود عالقة ذات داللة إحصييائية بين الفئة العمرية، وتفضيييل العميل ألسيياليب  31أشييارت البياطات الواردة بجدول ،

 Dine-In"الخيدمية المتبعية في مطياعم الوجبيات السييييريعية بياإلسييييكنيدريية ،الحصييييول على المنتج وتنياوليه داخيل المطعم  

Service"  الحصييول على المنتج في السيييارة وتناوله فيها ،"Car Hub Service"ى المنتج عبر الهاتف أو ، الحصييول عل

-Take"، شيراء المنتج من المطعم وتناوله في أي مكان آخر  "Home Delivery Service"اإلطترطت وتناوله في المنيل  

Out Service"    مما يعني أن إختالف الفئة العمرية، يؤدي إلى إختالف أسييلوذ 0.018د، حيث كان مسييتو  المعنوية ،

 ند تناول منتج الوجبات السريعة. الخدمة الذي يفضله العميل، ع

 مناقشة نتائ  الدراسة -7-3
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 ردات عينة الدراسةاألكثر تواجدا  بيب مفالفئة العمرية  -7-3-1

أشيييارت طتائج الدراسييية إلى أن مالبية العمالء المترددين على مطاعم الوجبات السيييريعة باإلسيييكندرية، كاطوا من صيييغار  

ومتوسييطي العمر، حيث ييداد تفضيييل تلك النوعية من المطاعم، وما يقدم فيها من منتجات، بين المراهقين والشييباذ الذين  

ق تميامياً مع طتيائج العيدييد من اليدراسييييات التي أجرييت في أمياكن متفرقية من عيامياً، وهو األمر اليذي يتف  35تقيل أعميارهم عن  

. وال شك أن زيادة معدالت تفضيل منتج الوجبات (Bin et al., 2006; Lair, 2007 and Simon et al., 2008)العالم  

طاعات صناعة الضيافة في السيريعة بين صيغار ومتوسطي العمر، يدعم مستقبل المنش ت العاملة في هذا القطاع الواعد من ق

السيوة المصيرية، حيث يتوقع أن يسيتمر هؤالء في اسيتهالا تلك النوعية من المنتجات، لسينوات عديدة قادمة، يضياف إلى  

 ذلك ما يكتسبه قطاع الوجبات السريعة من عمالء جدد بمرور الوقت.

 الخصائص اليسية للمنت  -7-3-2

حسيييية األكثر حفياً للعميل على تفضييييل تناول المنتج المقدم في مطاعم ولقد أكدت النتائج على اختالف أهمية الخاصيييية ال

الوجبات السريعة باختالف الفئة العمرية وبصفة عامة، يعد مذاة المنتج المقدم في مطاعم الوجبات السريعة أكثر الخصائص  

 Özgen)تماماً مع ما توصيل إليه  الحسيية المحفية على تفضييل العمالء لتلك النوعية من المنتجات، وهي النتيجة التي تتفق  

and ve Sanlier, 2002) وفي السيياة ذاته أشيارت النتائج إلى اختالف تفضييل العميل ألطواع المذاة المقدمة في مطاعم .

الوجبات السيريعة معتدلة المذاة ،ذات مسيتو  التوابل   تفوة تفضييل منتجاتالوجبات السيريعة باختالف الفئة العمرية، حيث  

، وذليك لمختلف مفردات العينية محيل اليدراسيييية،  "Hot"، والحيارة  "Spicy"العياديد، على كيل من المنتجيات كثيرة التوابيل 

،  "Spicy"ل عاماً، حيث مالت تلك الفئة لتفضييل منتجات الوجبات السريعة كثيرة التواب  20باسيتثناء الذين تقل أعمارهم عن  

ولم تقف الدراسية على أي محاوالت سيابقة الختبار عالقة الفشية العمرية بأي من أطواع مذاة منتج الوجبات السيريعة السيالف  

ذكرها، حيث اطصييبت مالبية الدراسييات السييابقة على اختبار عالقة الفئة العمرية بتفضيييل المذاة السييكري والمر والمالل  

. إال أن عيوف اليذين تيييد (Pliner and Pelchat, 2004 and Liem and Mennella, 2003)والحيامضييييي فقط  

عاماً عن تناول المنتجات كثيرة التوابل والحارة، يتماشييى تماماً مع ما توصييلت إليه الدراسيية التي أجراها    60أعمارهم عن 

(Popper and Kroll, 2003) على الفلفِل الحار.، والتي أكدت على طفور كبار السن من المنتجات التي تحتوي 

ألهرت النتائج أن تفضيييل العميل لمختلف أطواع قوام المنتج المقدم في مطاعم الوجبات السييريعة يتفاوت باختالف الفئة  كما  

تفضييييييل منتجيات الوجبيات السييييريعية ذات القوام المقرمك، على كيل من المنتجيات ذات القوام الطري  ، مع تفوة  العمريية

، فئياتهم العمرييةالقوام العصيييييري، وذليك لمختلف مفردات العينية محيل اليدراسيييية، على اختالف  ،الليند، والمنتجيات ذات  

، وهو ما عاماً، حيث مال هؤالء لتفضييل منتجات الوجبات السيريعة ذات القوام الطري  60باسيتثناء الذين تييد أعمارهم عن  

 .(Forde and Delahunty, 2002)يتفق مع ما توصل إليه 

لنتيائج على اختالف تفضييييييل العمالء ألحجيام المنتج المقيدم في مطياعم الوجبيات السييييريعية  يتعلق بحجم المنتج، دلليت اوفيميا  

لى زيادة معدالت تفضيييل منتج الوجبات السييريعة متوسييط الحجم، مقارطة بكافة إالنتائج شييارت كما أ، باختالف الفئة العمرية

يتماشيى  الذي  ، وهو األمر فئاتهم العمريةالبية مفردات العينة، على اختالف أحجام منتج الوجبات السيريعة األخر ، وذلك لغ

 . (Gomez-Ortigoza, 2006)تماماً مع النتائج التي توصل إليها 

 تكويب الوجبة  -7-3-3

أكيدت النتيائج على اختالف األسييييلوذ اليذي يتبعيه العمييل عنيد تكوين الوجبية التي يتنياولهيا في مطياعم الوجبيات السييييريعية 

تليك ، إذ حاييت  "Compo"كميا دلليت النتيائج على زييادة معيدالت تفضييييييل تنياول الوجبيات الكومبو    ،الفئية العمريية  بياختالف

ها  باسييتثناء الفئات التي تييد  أعمارفئاتهم العمرية، الوجبات على النسييبة األكبر من تفضيييل مفردات العينة، على اختالف 

. وتتماشيى زيادة معدالت  ط، بدون البطاطس المقلية أو المشيروبات الغازيةتناول المنتج فق عاماً، حيث مالوا لتفضييل  45عن  

، والتي أشيارت إلى أن  (Humenikova, 2006)مع طتائج الدراسيات التي أجراها   -بصيفة عامة-تفضييل الوجبات الكومبو  

تناول الوجبات السيريعة، بمصياحبة المشيروبات الغازية والبطاطس المقلية، وهو ما يعرف باسيم الوجبة الكومبو، أصيبل يمثل  

جاطباً أسيياسييياً من الثقافة والعادات الغذائية لمسييتهلكي الوجبات السييريعة، خالل العقود الثالثة الماضييية، وهو األمر الذي قد  

عيامياً، وكيذليك المتقياعيدين عن العميل لبلو  سيييين   45ك عيدم إقبيال الفئيات العمريية التي تيييد  أعميار مفرداتهيا عن  يفسيييير كيذلي 

 المعاق على تفضيل الوجبات الكومبو.  

 نوعية المنت  المقدم في مطاعم الوجبات السريعة -7-3-4

وجبات السيريعة باختالف الفئة العمرية أكدت النتائج على اختالف تفضييل العمالء لنوعية السيندوتشيات المقدمة في مطاعم ال

كما أشيارت النتائج إلى تفوة تفضييل سيندوتشيات الدجات على مختلف أطواع  السيندوتشيات المقدمة   التي ينتمي إليها العميل،

ن  ، باسييتثناء الذين تييد أعمارهم ع فئاتهم العمريةفي مطاعم الوجبات السييريعة، وذلك لغالبية مفردات العينة، على اختالف 

عاماً، حيث مالوا لتفضييل سيندوتشيات األسيماا والبحريات بشيكل أكبر. ويتفق احتالل سيندوتشيات الدجات للمرتبة األولى   60

، في حين يختلف هذا األمر مع طتائج الدراسيات التي  (Gomez-Ortigoza, 2006)مع ما توصيل إليه    -من حيث التفضييل-
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والتي برهنت على تفوة سيييندوتشيييات البرجر على مختلف أطواع السيييندوتشيييات ، (Özcelik et al., 2007)أجراها كل 

عاماً فأكثرد، لسييندوتشييات البحريات يتفق مع طتائج    60المقدمة في مطاعم الوجبات السييريعة. كما أن تفضيييل كبار السيين ،

، والتي (Blisard et al., 2002; Ohga, 2004 and Rosalin and Soetanto, 2006)  الدراسات التي أجراها كل من

دللت على أن تقدم العمر يقترن بتفضييييل األسيييماا والبحريات، مقارطة باللحوم والدجات، حيث ينار كبار السييين لوسيييماا 

 والبحريات على أطها منتجات مذائية صحية. 

، الف الفئة العمريةدللت النتائج على اختالف تفضييييل العمالء ألطواع البيتيا المقدمة في مطاعم الوجبات السيييريعة باختكما  

تقف ، ولم على كافة أطواع البيتيا المقدمة في مطاعم الوجبات السيريعة  -بصيفة عامة-إلى تفضييل بيتيا البحريات  مع اإلشيارة  

بتفضيييل مختلف طوعيات البيتيا المقدمة في  فشيية العمرية على أية محاوالت بحثية سييابقة، تتعلق بفحص عالقة الالدراسيية  

عاماً لبيتيا اللحوم، يتفق مع النتائج   20ريعة، إال أن تفضييييل الذين ينتمون للفئة العمرية التي تقل عن  مطاعم الوجبات السييي 

، والتي أكدت على تفضييل المراهقين لمنتجات اللحوم مقارطة بباقي المنتجات  (Gilmour et al., 2004)التي توصيل إليها 

عيامياً، وكيذليك اليذين تيييد   45إلى أقيل من    35التي تتراوح بين  الغيذائيية األخر . في حين يتفق تفضييييييل الفئيات العمريية  

 Gilmour et al., 2004 and) عاماً لبيتيا الخضييييراوات، مع طتائج الدراسييييات التي أجراها كل من  60أعمارهم عن 

Ohga, 2004)  الخضراوات. ، والتي أكدت على وجود عالقة طردية بين عمر الفرد وتفضيله للمنتجات الغذائية المكوطة من 

ووفقاً لنتائج الدراسية، حايت المطاعم التي تقدم السيندوتشيات المتنوعة على النسيبة األكبر من تفضييل مفردات العينة محل 

فشييية  ، وبالرمم من أن الدراسييية لم تقف على محاوالت بحثية سيييابقة تتناول عالقة الفئاتهم العمريةالدراسييية على اختالف 

  في الترتيب قدمة  تممكاطة  م التي تقدم منتج الوجبات السييريعة، إال أن وجود مطاعم البيتيا في  بتفضيييل أطواع المطاعالعمرية 

. (Gomez-Ortigoza, 2006)يتماشييى مع طتائج الدراسييات التي أجراها   -حيث احتلت المرتبة الثاطية من حيث التفضيييل-

المرتبة الثالثة، يعكس النمو المتيايد لتفضيييل العمالء لتلك كما أن وجود مطاعم الوجبات السييريعة التي تقدم المشييويات في  

رصييييدت ولقيد  .  (Rosalin and Soetanto, 2006)  ليذي يتوافق مع ميا توصييييل إلييهالنوعيية من المطياعم، وهو األمر ا

المرتبية تيذييل البرجر قيائمية تفضيييييالت العمالء، ليحتيل إذ اليدراسيييية الحياليية تراجعياً ملحولياً في تفضييييييل العمالء للبرجر، 

إلى    (Schlosser, 2005)وربميا ال يمثيل تراجع تفضييييييل البرجر مفياجيأة كبر ، حييث أكيدت ا،راء التي أوردهيا ،  األخيرة

المنشيي ت التي  تأثر  المنافسيية الشييرسيية التي تواجهها مطاعم البرجر العالمية من جاطب المنشيي ت الوطنية، يضيياف إلى ذلك 

العديد من األمرا  الوبائية التي اجتاحت العالم، حيث عاطت المطاعم التي تقدم   تتخصيص في تقديم منتجات اللحوم باطتشيار

اللحوم بصيييفة عامة، والعديد من المطاعم العالمية التي تقدم البرجر بصيييفة خاصييية، من جراء اطتشيييار مر  جنون البقر 

"Mad cow disease"لحمى القالعية ا، و"Foot and mouth disease"د يفسييير تراجع تفضييييل ، وهو األمر الذي ق

العمالء لمطاعم الوجبات السيريعة التي تتخصيص في تقديم البرجر. كما أن تراجع المطاعم التي تتخصيص في تقديم البرجر  

للمرتبة األخيرة من حيث التفضييل، ربما يكون هو السيبب الرئيس لتفضييل العمالء للمطاعم التي تقدم السيندوتشيات المتنوعة، 

 ة بالسوة المصرية، حيث ال تحقق تلك النوعية من المطاعم اطتشاراً عالمياً ملحولاً حتى ا،ن.كبديل شديد الخصوصي

أكدت النتائج على اختالف تفضيييل العميل لطابع المنتج المقدم بواسييطة مطاعم وفيما يتعلق بطابع منتج الوجبات السييريعة،  

مع الوجبات السيييريعة ما بين منتج ذو طابع مربي ومنتج ذو طابع شيييرقي، باختالف الفئة العمرية التي ينتمي إليها العميل، 

نتج على أعلى طسييييب  هذا الماي التفوة الملحول لمنتج الوجبات السييييريعة ذو الطابع الغربي من حيث التفضيييييل، حيث ح

عاماً، في حين حاي منتج   60عاماً، وكذلك التي تييد أعمارها عن    20التفضييييل بين مفردات العينة التي تقل أعمارها عن  

الوجبات السيييريعة ذو الطابع الشيييرقي على أعلى طسيييب التفضييييل بين باقي الفئات العمرية محل الدراسييية. إن تفوة منتج  

ذو الطابع الغربي على طايرق ذو الطابع الشيييرقي، يتفق مع طتائج العديد من الدراسيييات التي أجريت في  الوجبات السيييريعة 

على المكاطة الكبيرة والسيطرة المطلقة لمطاعم الوجبات السريعة،    (Bin et al., 2006)مناطق متفرقة من العالم، حيث أكد  

كاتجاق عالمي فرضييييه التغيير الذي شييييهدق أسييييلوذ الحياة، ،  ميةالتي تقدم المنتجات ذات الطابع الغربي على السييييوة العال

 وخاصة في المجتمعات الشرقية، في لل العولمة وموجات الحداثة التي اجتاحت تلك المجتمعات. 

 تفضي  اإلضافات والمصاحبات الخاصة بمنت  الوجبات السريعة -7-3-5

كمجموعة من اإلضيافات الخاصية بمنتج  -يي والمسيتردة دللت النتائج على اختالف تفضييل العمالء لكل من الكاتشيب والمايوط

باختالف الفئة العمرية. ولقد حاي الكاتشييب بأعلى طسييب التفضيييل، في حين جاء تناول المنتج بدون أي    -الوجبات السييريعة

لهرت النتائج عدم  إضيييافات في المرتبة الثاطية. وفي المرتبة الثالثة جاء المايوطيي، يليه المسيييتردة في المرتبة األخيرة. كما أ

ً   45تفضييل تناول اإلضيافات على منتج الوجبات السيريعة بين الفئات التي تييد أعمارها عن   لم تقف الدراسية على أية  و. عاما

 الوجبات السريعة. منتجضافات الخاصة بناول تفضيل العمالء لإلتتمحاوالت  

وفي السيياة طفسيه، أكدت النتائج على اختالف تفضييل العميل إلضيافة الجبن إلى منتج الوجبات السيريعة ،الجبن الموتياريال 

كأحد أهم  -إلى البيتيا، وشييرائل الجبن الفرطسييي إلى السييندوتشيياتد، باختالف الفئة العمرية. ولقد حاي الجبن الموتياريال 

كأحد -ضيييل مالبية مفردات العينة محل الدراسيية، كما حايت شييرائل الجبن الفرطسييي بتف  -اإلضييافات الخاصيية بمنتج البيتيا

بتفضييل مالبية مفردات عينة الدراسة،   -اإلضيافات الخاصية بمختلف أطواع السيندوتشيات المقدمة في مطاعم الوجبات السيريعة

إلى عدم تفضييل إضيافة الجبن  مالبيتهم  ل عاماً، حيث ما  60باسيتثناء الذين تييد أعمارهم عن   فئاتهم العمرية،على اختالف 
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 Nicklaus et)مع ما أِشييار إليه   -بصييفة عامة-تتفق  هي النتائج التي على اختالف أطواعه إلى منتج الوجبات السييريعة. و

al., 2004) .من زيادة معدالت تفضيل تناول الجبن ، 

لتناول مختلف أطواع المصيياحبات المقدمة مع منتج  أشييارت النتائج إلى اختالف تفضيييل العمالء  وفيما يتعلق بالمصيياحبات،  

الوجبات السيريعة ،المشيروبات الغازية، البطاطس المقلية، السيالطات، المخلالتد، باختالف الفئة العمرية. ولقد حاي تناول 

سيواء بمفردها أو -ويعد تفضييل تناول المشيروبات الغازية   كافة المصياحبات بتفضييل مالبية مفردات العينة محل الدراسية.

اتجاهاً عالمياً، حيث دللت طتائج العديد من الدراسيات على النمو المتيايد لمعدالت تفضييل  -بمصياحبة منتجات مذائية أخر 

، الوجبات السيريعة على اقتران تفضييل تناول المشيروبات الغازية بارتياد مطاعمووتناول المشيروبات الغازية، بصيفة عامة،  

  .(Gomez-Ortigoza, 2006 and Humenikova, 2006)بصفة خاصة 

وينطبق األمر ذاته على زيادة معدالت تفضييييل تناول البطاطس المقلية، سيييواء بمفردها أو بمصييياحبة ميرها من المنتجات  

، على تفضييل تناول البطاطس المقلية (Nicklaus et al., 2004)التي أجراها   ةالغذائية األخر ، حيث دللت طتائج الدراسي 

، (Humenikova, 2006 and Özcelik et al., 2007)بصيفة عامة، في حين دللت طتائج الدراسيات التي أجراها كل من

 على اقتران تفضيل تناول البطاطس المقلية بتفضيل تناول منتج الوجبات السريعة. 

، على اقتران تفضييل تناول السيالطات بتفضييل تناول منتج  (Özcelik e al., 2007)كما دللت طتائج الدراسية التي أجراها  

الوجبات السييريعة، وهو األمر الذي يتماشييى مع ما توصييلت إليه الدراسيية الحالية من طتائج، بينما لم تقف الدراسيية على أية  

 للعمالء. لفئة العمريةبامحاوالت لدراسة تفضيل تناول المخلالت بمصاحبة منتج الوجبات السريعة، وعالقة ذلك 

 تفضي  أساليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السريعة  -7-3-6

أشييارت النتائج إلى اختالف تفضيييل العميل ألسيياليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السييريعة، باختالف الفئة العمرية 

 "Dine In Service"ولقد احتل أسيلوذ الخدمة الذي يعتمد على حصيول العميل على المنتج وتناوله داخل المطعم . لعميلل

لمتبعية في مطياعم الوجبيات السييييريعية، وذليك لكيافية مفردات العينية على اختالف المرتبية األولى، بين كيافية أسييييالييب الخيدمية ا

، في حين جاء أسييلوذ الخدمة الذي يعتمد على قيام العميل بطلب المنتج عبر الهاتف أو اإلطترطت، وتناوله في  فئاتهم العمرية

المرتبية الثيالثية، جاء أسييييلوذ الخيدمة  ، في المرتبية الثياطيية. وفي "Home Delivery Service"المنيل أو في مكيان العميل 

الذي يعتمد على قيام العميل بشييراء المنتج بنفسييه من المطعم، والتوجه لتناوله في أي مكان آخر، بينما احتل أسييلوذ الخدمة  

المرتبة األخيرة، بين  "Car Hub Service"الذي يعتمد على قيام العميل بالحصييول على المنتج في السيييارة وتناوله فيها  

ولم تقف الدراسيية على أية محاوالت سييابقة لدراسيية تفضيييل العمالء  أسيياليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السييريعة.

 .فئة العمريةلمختلف أساليب الخدمة المتبعة في مطاعم الوجبات السريعة، وعالقة ذلك بال

 هاتوصياتحدود الدراسة و -8

مفردة فقط من مفردات المجتمع   387يصيييعب القول بإمكاطية تعميم طتائج الدراسييية الميداطية، حيث تم إجراء الدراسييية على  

محل الدراسية. وبالرمم من كون حجم العينة مناسيباً إلجراء الدراسية الميداطية، إال أن تلك النتائج ال يمكن تعميمها، حتى وإن  

 للعمالء بتفضيالتهم في مطاعم الوجبات السريعة باإلسكندرية. الفئة العمريةعالقة  كاطت تقدم مؤشرات هامة وقوية على

ولقد اطصبت الدراسة على فحص تفضيالت العمالء البالغين، حيث لم تقم الدراسة بتناول تفضيالت األطفال، كمرحلة عمرية 

تمثلت في الفئة العمرية، مما يعني أن   مميية، كما اطصيييبت الدراسييية على واحدة فقط من الخصيييائص الديموجرافية، والتي

الدراسة لم تتناول كافة خصائص العمالء الديموجرافية، حيث لم تتعر  الدراسة إلى الجنس، والحالة االجتماعية، ومستو   

ي،  التعليم، والحالة الوليفية، وعدد أفراد األسييرة التي ينتمي لها العميل، ومتوسييط دخلها الشييهري الدياطة، واألصييل العرق

وتركيب األسيرة ،عدد الذكور مقارطة باإلطاث داخل ططاة األسيرة الواحدةد، ومحل اإلقامة، ومحل الميالد، وذلك على سيبيل 

 المثال ال الحصر.

واهتمت الدراسة بفحص عالقة الفئة العمرية للعمالء بمجموعة من العوامل المؤثرة في التفضيالت، إال أن تلك المجموعة ال 

امل التي تتدخل في تشييكيل وتوجيه تفضيييالت العمالء، فعلى سييبيل المثال، لم تتعر  الدراسيية لعالقة الفئة  تمثل كافة العو

العمرية بأي من العوامل السيييلوكية ،تأثير التدخين وممارسييية الرياضييية في التفضييييالت الغذائيةد، والعوامل السييييكولوجية 

ضييغوط النفسييية في التفضيييالت الغذائيةد، ومد  مراعاة المسييتهلك والنفسييية ،تأثير الحالة المياجية والقلق واإلكتئاذ وال

 لالعتبارات البيئية واألخالقية كعامل مؤثر في توجيه التفضيالت، وأسعار المنتجات، والبيئة الثقافية، وأسلوذ حياة الفرد. 

العالقة بالدراسيات المسيتقبلية،  تقدم الدراسية مجموعة من التوصييات، ذات  -واططالقا من أهداف الدراسية- وبناء على ما تقدم

 والتي يمكن تناولها فيما يلي:

مفردةد، يمكن القول بإمكاطية إعادة تطبيق الدراسيية على عينة  387طاراً لمحدودية حجم عينة الدراسيية الميداطية ، -

يادة حجم عينة كبيرة الحجم طسيييبياً، ومن ثم مقارطة طتائجها بالنتائج التي توصيييلت إليها الدراسييية الحالية، إذ أن ز

 ة للتعميم. يقابلأكثر  الدراسة بشكل مطرد، ربما يقود إلى طتائج مختلفة، قد تكون 
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تقترح الدراسية قيام الباحثين بفحص وتحليل تفضييالت األطفال، المترددين على مطاعم الوجبات السيريعة، إذ تتأثر   -

كم تفضيييييالت األطفال في توجيه تفضيييييالت  التفضيييييالت الغذائية لوطفال بالعديد من العوامل المحيطة، كما تتح

مختلف أفراد األسييرة، وخاصيية عندما يتعلق األمر بتناول منتج الوجبات السييريعة، حيث تسييعى اإلسييتراتيجيات  

التسييويقية الخاصيية بمطاعم الوجبات السييريعة إلى اسييتهداف األطفال في المقام األول، اططالقا من كوطهم عمالء 

 ستمرار ربحية تلك المنش ت. المستقبل، الذين يضمنون ا

الخصائص  ختلف  توجه الدراسة اطتباق الباحثين إلى فحص عالقة تفضيالت العمالء في مطاعم الوجبات السريعة بم -

توجه الدراسية اطتباق الباحثين إلى إجراء سيلسيلة  كما    التي لم يتم مناقشيتها في الدراسية الحالية.األخر    الديموجرافية

تسييييتهيدف فحص عالقية الفئية العمريية للعمالء بمجموعية من العواميل المؤثرة في التفضيييييالت، من األبحياث التي  

 والتي لم تتمكن الدراسة من فحصها. ويتمثل أبرزها فيما يلي:

في توجيه تفضيييالت العمالء   -كمحددات سيييكولوجية-مد  اختالف تأثير الحالة المياجية، والضييغوط النفسييية  ▪

 طحو المنتج المقدم في مطاعم الوجبات السريعة، وعالقة ذلك باختالف الفئة العمرية للعميل. 

مد  اختالف حدة هذا األمر فحص أثر مراعاة المسيتهلك لالعتبارات البيئية واألخالقية، في توجيه تفضييالته، و ▪

 باختالف الفئة العمرية للعميل. 

تحلييل عالقية الفئية العمريية للعمالء، بتوجييه وتشييييكييل التفضيييييالت الغيذائيية، في ليل مجموعية من العواميل   ▪

والمحيددات االقتصيييياديية والثقيافيية، والتي تتمثيل في أسييييعيار المنتجيات الغيذائيية المقيدمية في مطياعم الوجبيات 

 لبيئة الثقافية التي ينتمي إليها العميل، وأسلوذ حياة الفرد. السريعة، وا

طاراً لعدم تعمق الدراسة الحالية في تناول مجموعة من العوامل المؤثرة في تفضيالت العمالء في مطاعم الوجبات  -

ي من الفحص  السييريعة، تقترح الدراسيية توجيه الجهود البحثية المسييتقبلية لتلك العوامل التي لم تأخذ النصيييب الواف

والتمحيص. ويأتي  تأثير كل من العوامل الفسيييولوجية والبيولوجية والحيوية، وكذلك العوامل البيئية واالجتماعية، 

في مقدمة العوامل المؤثرة في تفضييالت العمالء بصيفة عامة، والتي يختلف تأثيرها باختالف الفئة العمرية بصيفة  

فة عامة، والتي لم تحأ بالقدر المناسيب من الدراسية والتحليل، وهو خاصية، والخصيائص الديموجرافية للعميل بصي 

حول ميد  تيأثير كيل من  -على سييييبييل المثيال-األمر اليذي قيد يطرح عيدداً من التسيييياحالت البحثيية، والتي تتمحور  

ت الطبقية االجتمياعيية، والموقف الغيذائي، وموعيد تنياول الوجبية، في توجييه تفضيييييالت العمالء في مطياعم الوجبيا

 السريعة، وعالقة ذلك باختالف الئة العمرية للعمالء المترددين على تلك النوعية من المطاعم.

توصييي الدراسيية بإجراء سييلسييلة من األبحاث والدراسييات، التي تهدف إلى فحص وتحليل تفضيييالت العمالء في   -

محيافايات جمهوريية مصيييير مطياعم الوجبيات السييييريعية، التي ترتبط فيميا بينهيا برابطية الملكيية، وذليك في مختلف 

العربية، مع عقد مجموعة من المقارطات بين طتائج تلك الدراسييات للتوصييل إلى إطار عام، يمثل الهيكل الرئيسييي 

لتفضيييالت العمالء في مطاعم الوجبات السييريعة في مصيير، وهو األمر الذي قد يمثل دليالً اسييترشييادياً، سييواء 

 أو للمنش ت الرامبة في دخول سوة الوجبات السريعة المصرية.    للمنش ت الحالية العاملة في هذا القطاع، 

تقترح الدراسيية توجيه الجهود البحثية المسييتقبلية لفحص وتحليل تفضيييالت العمالء في مطاعم الوجبات السييريعة  -

سييييوة   الفرديية ،التي ال ترتبط فيميا بينهيا برابطية الملكييةد، لميا لهيذق المنشيييي ت من تواجيد كبير، وتيأثير مطرد في

 الوجبات السريعة المصرية.   

في توجيه  -بصييييفة عامة-توجه الدراسيييية عناية الباحثين إلى ضييييرورة فحص وتحليل أثر العوامل الديموجرافية   -

تفضييييالت العمالء، في مختلف المنشييي ت األخر  العاملة في صيييناعة الضييييافة ،األطواع األخر  من المطاعمد،  

ياً في السييوة المصييرية ،المطاعم العرقية على سييبيل المثالد، والتي ربما لم  والسيييما أطواع المطاعم الجديدة طسييب

 يتحدد الهيكل الرئيسي للعمالء المترددين عليها بعد. 
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