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 المنتشرة في المجتمع المصري العادات الغذائية السيئة
 عبدالمنعم عمر محمد
 كلية السياحة والفنادق
 جامعة مدينة السادات

 ــــــــ
 الملخص

بحث إلى تحسين الثقافة الغذائية للمصريين حتى يكون لديهم وعي وسلوك غذائي جيد مما ال هذا يهدف
ة عن سوء التغذية. جمعن عاداتهم الغذائية السيئة والقضاء على األمراض النا إلى إقالعهميؤدي 

سمات العينة, مستوى خطورة العادات وللوصول لهذا الهدف تم تصميم استبانة تضم خمسة أجزاء: 
عدد من العادات الغذائية غير الصحية المرتبطة بالمناسبات الدينية اإلسالمية  الغذائية السيئة,

, المنافع الغذائية والصحية واالقتصادية لتحسين وسائل تحسين العادات الغذائية السيئة ,والمسيحية
من المحاضرين  152تم توزيع االستبانة على عينة عشوائية بلغت  .السيئةالعادات الغذائية 

 واألخصائيين في التغذية بجمهورية مصر العربية. وقد تم استعراض تعريف العادة الغذائية, أضرار
بطريقة صحيحة قادرة على تحسين الثقافة الغذائية للمصريين لعادات الغذائية السيئة, مع مناقشة كيفية ا

أن معظم وكان من نتائج البحث: تحقيق الفائدة الغذائية والصحية لهم ودعم التنمية المستدامة بالدولة. 
في  تتسبب غذائية سيئةة وما تحويه من عادات حاألمراض سببها الحقيقي هو التغذية غير الصحي

تحويل العناصر الغذائية الجيدة المتواجدة في المأكوالت والمشروبات لمواد رديئة مسببة ألكثر 
الغذائية  من أفضل الحلول لهذه المشكلة هو استبدال العادات .األمراض مما يعد خسارة اقتصادية فادحة

العادات الغذائية  جية للقضاء علىوضع خطة إستراتيبتناسب الذوق المصري  جيدةبأخرى  السيئة
 .ُكّل فيما يخصه بتنفيذُهاجميع الجهات الَمعنيَّة بالدولة  , وقيامالسيئة للمصريين

 

صناعة , أمراض التغذية, الصحة العامة, العادات الغذائية, سوء التغذيةالثقافة الغذائية,  :الكلمات الدالة

 .المأكوالت والمشروبات
 

 تقديم
والمداومة عليها حتى تتحول هذه  ,مجموعة من السلوكيات الغذائية يكتسبها بالتعلميمارس اإلنسان 

ونمط حياته  ,بغير تفكير فتصبح جزءا  من ثقافته الغذائية تلقائيّا  غذائية يؤديها  السلوكيات إلى عادات
ور, وتتغير جتمع تتكون, وتتطفالعادات الغذائية هي السلوك الغذائي للم (.2013)بني ملحم والوديان, 

 إلى عادات غذائية وتنقسم العادات الغذائية (.1999بسمات هذا المجتمع )بكير والبخاري,  متأثرة  
 (.1997سيئة )مصيقر,  غذائيةعادات و ,حسنة

 
 ,نتقاءطريقة المجتمعات التي تتبعها بصفة متكررة أو دورية في اإنَّ العادة الغذائية تعبيٌر عن 

 ,االجتماعية ز على العواملك  رتَ ها مظاهر السلوك الغذائي المُ إنَّ  أو الشراب.ل الطعام ووتنا ,تحضيرو
لكل  (.1997المتأثر بها )التكروري والمصري, و والدينية ,والفسيولوجية ,والنفسية ,واالقتصادية

وحتى في المجتمع الواحد تتنوع العادات الغذائية تبعا   .مجتمع عادات غذائية يكتسبها أفراده ويتوارثونها
ومستوى الوعي الغذائي لها )حسين وسلمان,  ,لمزيج مركب من النواحي الثقافية والبيئية لألسرة

2012.) 
 
تأثر الوعي  في اآلونة األخيرة ولكن   ومبادئه. ,منصهره بانسجام مع قيمهغذائية عادات لكل مجتمع  إنَّ 

نتيجة للعولمة التي  ؛وازداد المدخول من الطاقة ,فتشوهت الوجبة الغذائية ؛والسلوك الغذائي للمصريين
وتفشي سوء  ,ذلك لتدهور الصحة العامة أدى مما أيديولوجيا  في السلوك المعيشي لهم أحدثت تلوثا  

 (.2006والزهراني,  1999وأمراض التغذية )رشدي, 
 

إنَّ ي أفراد المجتمع التي تتضح من خالل تفاعلهم مع الخامات الغذائية. ذّ  غَالغذائية هي طريقة تَ العادة 
وتظهر عالقاته ببيئته هي عملية التغذية التي تعكس مستوى سمات ثقافة المجتمع  الغذائية العادات

لمجتمع ما تعد مؤشرا  على مالمحه الحضارية وتغيرها دليل على تطور  الغذائية العاداتالطبيعية. ف
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ألنَّ العادات الغذائية  ؛يلزم دراسة عاداته الغذائية ,وإلعداد المخطط الغذائي لمجتمع ما المجتمع. ذلك
 (.2008ن  صفاتهم )بلعيدي, ي  من بَ تمييزا  ألفراد المجتمع تعد الصفة األكثر 

 
يتبلور إلى عادة ثم  ,الغذائي الحسن أو السيئ يتكون منذ الطفولة إنَّ السلوكومن هنا يمكن القول ب

لذلك فإنَّ قدرة أفراد  له. طبعا  غذائيا   صارتألنها  ؛ها فيما بعديصبح من الصعب تغييرُ  ,غذائية للفرد
غا  على رُ تعد دليال   ,مجتمع ما على تغيير عاداتهم الغذائية السيئة  المجتمع. ذلك قيّ دام 

 

 المشكلة
الذي تقوم منشآت  , في الحينخطورتها تختلف في مستوى عديدة غذائية سيئة لدى المصريين عادات

صناعة المأكوالت والمشروبات بدور سلبي حيث تدعم هذه العادات الغذائية السيئة وتروج لها بكل 
عادات الض بع وهناك ,لتحقيق أعلى ربح مالي ممكن دون مراعاة لصحة عمالئها وسائل المتاحةال
صحية  آثار سلبيةولهذه العادات  .مسيحية وأصحية ترتبط بمناسبات دينية إسالمية الغذائية غير ال

يكتدهور الصحة العامة, و  ,والقلب ,والسكر ,السمنة أمراضمثل:  التغذية سوء أمراض تََفّش 
 :اقتصادية مثليترتب على ذلك عقبات و ؛... إلخ ,وضعف المناعة ,والفشل الكلوي ,والسرطان

َدرة على المأكوالت والمشروبات الُمستَهلَكة في  التسممات عالج وفي  ,العادات تلكالتكاليف المالية الُمه 
 .هااألمراض الناتجة عنو
 

 األهمية
ا يؤدي إلى مَّ م   ؛لهم السيئة العادات الغذائية ديلع  ينتج عنه تَ  الثقافة الغذائية للمصريين تحسين إنَّ 

ا ؛ وذلك ة, والصحية, واالقتصادية للمجتمع المصريّ يّ وغذتالغان م من المَ  هائلة مجموعة مَّ ز خطة ّز  عَ يُ م 
 .التنمية المستدامة بالدولة

 

 األهداف
 .المجتمع المصري علىمستوى ضرر العادات الغذائية السيئة  استكشاف (1

العادات تؤدي الستفحال توجد في صناعة المأكوالت والمشروبات والتي  استكشاف السلبيات التي (2
 .عند المصريين الغذائية السيئة

 التعرف على بعض العادات الغذائية غير الصحية المتعلقة بالمناسبات الدينية عند المصريين. (3
 .لمصرييناذات التأثير السيئ على تحسين العادات الغذائية أُط روَحة لالوصول إلى  (4
نى الغذائية والصحية واالقتصادية المنافعاستقصاء  (5  تحسين العادات الغذائية من التي سوف تُج 

 .لمصريينل السيئة
 

 ضوالفر
o  ال عُُدول عن عاداتهم الغذائية السيئة إلى عادات غذائية للمصريين يؤدي إلى تحسين الثقافة الغذائية

 َحَسنَة.
o تعزيز الصحة العامة لهم. تحسين الثقافة الغذائية للمصريين يعمل على 
o  السليمة يؤدي إلى الصحيةو والمشروبات لجميع القواعد الغذائية صناعة المأكوالتمنشآت تطبيق 

 .لمصريينعند ا السيئةتحسين العادات الغذائية 
 

 المحددات

ي استبانة تضمُّ خمسة أجزاء.  مراجعةو ,تم تصميم :المحدد الموضوعي •  على األول الجزءيَحو 

ي .والعمل ,للعينة من الجنس البيانات الديموجرافية َمة ضارَّ الجزء الثاني على  يحتو  ة من ُحز 
الجزء الثالث من أفراد العينة تحديد بعض عادات يطلب لمصريين, بينما ل سيئةالعادات الغذائية ال

ضُ  .مسيحيةة دينية إسالمية أو مناسبمرتبطة بغذائية غير صحية   ا  الجزء الرابع مقترح يَعر 
حَ  .لمصريينالسيئة عند التحسين العادات الغذائية   ُمتَوقَّعَة فوائدة ومَ ظُ ن  مَ  الجزء الخامس في ُطر 

 .لمصريينل السيئةد عن تحسين العادات الغذائية سوف تتولَّ 
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صين في علم التغذيةتم اختيار عينة عشوائية من المُ  :المحدد البشري •  152وامها ق   ,تََخّص 

ر ائيَّ و في علم التغذية ا  ُمَحاض  صَّ  مجتمع البحث تمثيال  صادقا .تمثل , تغذية أخ 
 

 ,2016ديسمبر من  ُمدَّةفي الوتجميعها  ,العينة على أفراد االستبانة توزيع تم المحدد الزماني: •
 .2018 فبراير حتى

 

 والبريد اإللكتروني ,االجتماعيومواقع التواصل  ,استخدام اللقاءات الشخصية تم :المحدد المكاني •
 والمستشفيات والعيادات, العالجية التغذية ومراكز ,المؤسسات التعليمية :في توزيع االستبانةل

شبين الكوم, بنها, اإلسكندرية, القاهرة, الجيزة,  :المدن التاليةفي  بجمهورية مصر العربية الطبية
المنيا,  الفيوم, اإلسماعيلية,بور سعيد, , زقازيقال, , دمياط, كفر الشيخلمنصورةا, طنطا, ساداتال

)أبو قرين وآخرون,  جميع أقاليم مصر السبعةدن ؛ حيث تمثل هذه المأسوان األقصر, ,قنا أسيوط,
2016). 

 

تبين أّن , نسخة استقصاء, وبعد جمعها وفحصها بدقة 152تم توزيع عدد  :المحدد اإلحصائي •

 ؛ومقياس النسبة المئوية ,وقد تم استخدام التكرارات .%100 سليمة بنسبةجميع االستمارات 
 .البيانات المتحصَّل عليهالتحليل 

 

 النتائج والمناقشة
 .البيانات الديموجرافيةالجزء األول: 

 

 .ات العينةسم(: 1) رقم جدولال
 النسبة التكرار جنسال

 %71.7 109 أنثى

 %28.3 43 ذكر

 %100 152 اإلجمالي

 النسبة التكرار وظيفةال

 %64.5 98 محاضر في علم التغذية

 %35.5 54 ئي تغذيةاأخص

 %100 152 اإلجمالي

 
ربما وهذا  ؛(%28.3( أعلى من نسبة الذكور )%71.7( أن نسبة اإلناث )1أوضحت نتائج جدول )

 ,التغذية بصورة مرتفعة عن الذكوردراسة الغذاء ولدى اإلناث على  إقبالو اهتماموجود يرجع إلى 
. كل ما يتعلق بالغذاء من منافع وأضرار وغيرهما ودراسة تحرص كثيرا على معرفةما فاإلناث غالبا 

؛ (%35.5( أعلى من نسبة األخصائيين )%64.5وكذلك يتضح من الجدول أن نسبة المحاضرين )
حتى يقوموا بدورهم  كافي من أخصائي التغذيةأكبر ويعكس مدى حاجة المجتمع المصري لعدد  وهذا

 .وعالج األمراض المتعلقة بالتغذية ,نحو توجيه المجتمع المصري نحو التغذية الصحية السليمة
 
 
 
 
 
 

 خطورة العادات الغذائية السيئة عند المصريين. مستوىالجزء الثاني: قياس 
 لمصريين.ى الع(: مدى خطورة العادات الغذائية السيئة 2)رقم جدول ال

 الغذائيةالعادة 
 تكرار/
 نسبة

 الخطورةمستوى 

 منخفضة متوسطة  مرتفعة 
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خاصة في أيام وحة ول  أكل الفسيخ والرنجة والم   (1
 .مع اإلسراف في أكل البصل النيئ ,الربيع

 0 3 149 تكرار

 %0 %2 %98 نسبة

اإلقبال على المنتجات الغذائية الغنية بالمواد المالئة  (2
 واللحوم المصنعة .نشونالال :مثل ؛غير المعروفة
 .ومكعبات مرقة الدجاج والبسطرمة مثل: البلوبيف

 0 5 147 تكرار

 %0 %3.3 %96.7 نسبة

واألطعمة ذات  ,المشروباتاإلقبال الشديد على  (3
 النكهات واأللوان والمواد الحافظة الصناعية.

 0 6 146 تكرار

 %0 %3.9 %96.1 نسبة

والذرة  ,المقلية البطاطسمنتجات اإلقبال الشديد على  (4
 المقرمشة.

 0 6 146 تكرار

 %0 %3.9 %96.1 نسبة

مثل: البرجر  ؛الوجبات السريعة اإلقبال الشديد على (5
ذات  األطعمةاإلفراط في أكل والشاورما والسجق, و

 .األحماض الدهنية المشبعة

 2 7 143 تكرار

 %1.3 %4.6 %94.1 نسبة

 ؛أطعمة الباعة الجائلينإقبال الكبار والصغار على  (6
 والجيالتي وغزل البنات. عربات الكبدة والسجق :مثل

 0 10 142 تكرار

 %0 %6.6 %93.4 نسبة

وإدمان الشوكوالتة  ,المشروبات الغازية تناول (7
 في المناسبات العامة والخاصة. بالتأكيدو ؛والبونبوني

 4 8 140 تكرار

 %2.6 %5.3 %92.1 نسبة

 ,الطعمية والمخلالت وخاصة في وجبة اإلفطار تناول (8
 .والحارة األطعمة المالحةاإلسراف في تناول مع 

 9 3 140 تكرار

 %5.9 %2 %92.1 نسبة

األطعمة الغنية بالدهون  أصنافالعديد من  تناول (9
مثل: الطعام  ؛والزيوت والنشويات والسكريات

َسبَّك  والحلويات الشرقية. ,وأنواع الكريمة ,الم 

 0 13 139 تكرار

 %0 %8.6 %91.4 نسبة

 ؛استخدام الزيوت المهدرجة في صناعة المأكوالت (10
 مثل: األجبان, وفي إعداد الطعام بالمطابخ.

 3 12 137 تكرار

 %2 %7.9 %90.1 نسبة

ناعيَّة. (11 الت الغذائية االْصطِّ َكم ِّ  اإلفراط في تناول الم 
 0 16 136 تكرار

 %0 %10.5 %89.5 نسبة

 والفراخ البيضاء. ,اإلسراف في أكل اللحوم الحمراء (12
 0 17 135 تكرار

 %0 %11.2 %88.8 نسبة

 مثل: التونة والخضروات. ؛األطعمة المعلبة تناول (13
 18 5 129 تكرار

 %11.8 %3.3 %84.9 نسبة

 األجبان المعتقة والقديمة والمش. تناول (14
 7 21 124 تكرار

 %4.6 %13.8 %81.6 نسبة

الجوافة  :مثل ؛أنواع من الفاكهة قبل النضج تناول (15
والبلح والمانجو, وكذلك أكل الكبدة النيئة وشرب 

 البيض النيئ.

 4 32 116 تكرار

 %2.6 %21.1 %76.3 نسبة

 ؛والمشروبات المحالة ,المثلجاتاإلقبال الشديد على  (16
 وخاصة في الصيف.

 5 38 109 تكرار

 %3.3 %25 %71.7 نسبة

مثل: شرب الشاي  ؛تناول المنبهاتاإلسراف في  (17
 مباشرة بعد الوجبة.

 7 40 105 تكرار

 %4.6 %26.3 %69.1 نسبة

ففي كل مناسبة أَْكٌل وش ْرٌب  ؛]مكافأة النفس بالطعام[ (18
 من الميالد حتى الموت!

 34 66 52 تكرار

 %22.4 %43.4 %34.2 نسبة

 
تناول الفسيخ والرنجة والُملُوحة وخاصة في  عن جمالضرر النا زيادة (2)رقم جدول الأوضحت نتائج 

الفسيخ والرنجة والُملُوحة ف (؛%98)بالجدول  خطورة أعلى نسبة آراء العينة حيث بلغتأيام الربيع 
وتليف صمامات القلب والجلطات المميتة, وكذلك  الدم ضغطارتفاع بأمراض  في اإلصابة تكون سببا  

نَة إن الفسيخ مادة  (.2017)طاهر،  وسرطان المعدة اضطراب ميزان السوائل والفشل الكلوي فاسدة َعف 
وقد  (.2008)الفيشاوي،  عن نكهة الفسيخ الُمَميّ َزة ةالمسئولو الضارة الهستامينمادة تحتوي على 

زدواج في الرؤية ايحتوي الفسيخ ـ خاصة ـ على توكسين يصيب الجهاز العصبي مما يؤدي إلى 
وذلك لوجود بكتريا  ثم الموت بسبب شلل عضالت الرئتين والقلب ىوالخرس والشلل والعم
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تفرز هذا السم وهذا في حالة أن يكون الفسيخ فاسدا  التي الهوائية المتجرثمة ال كلوستريديوم بوتولينيوم
 (.Saulo, 2007) أو لم يحضر بطريقة سليمة صحيا  

 
 

قد ف (؛%96.7) نسبةلغت ب خطورة اللحوم الُمصنعة ارتفاع مستوى( 2) رقم جدولالأظهرت نتائج 
عمر اإلنسان, وتزيد الموت  إلنقاص صنعة تؤديجامعة زيورخ أن اللحوم المُ ب أجري بحثنتائج  أثبتت

وقد . , والمعاناة من مشاكل القلببسرطان المعدة والقولون اإلصابةمقاساة %, و44المبكر بنسبة 
حالة سريرية عن عالقة  7000عن ما يزيدل تحليال  بحاث السرطان أل العالمي صندوقالأجرى 
لذلك يوصي  ؛أن اللحوم المصنعة هي السبب الرئيسي للسرطان بالعالم نَ تَبَيَّ و, بالنظام الغذائي السرطان
أثبت باحثون بالسويد أن اللحوم المصنعة تصيب بسرطان  .بتاتا   المصنعة اللحوم أكلبعدم  الصندوق

 واحدة مرة تناول اللحوم المصنعة. اكتشف علماء بجامعة هارفارد أن البنكرياس والقولون والمستقيم
النشون واللحوم لإن ا (.Gallagher, 2013 & 2012) %29 يزيد اإلصابة بالسكري بنسبة يوميا  

السرطانات, ومكعبات  مكونا مركبات معقدة تسببالمصنعة تحتوي على أكسيد نترات يتفاعل مع اللحم 
كما  (.2017نزيه, ) خاليا المخ تُبيدمات الصوديوم األحادية التي امرقة الدجاج تحتوي على جلوت

يزيد من اإلصابة بالسكتة الدماغية  زيادة استهالك اللحوم المصنعةأظهر بحث بجامعة فورتسبورغ أن 
اللحوم المصنعة بقائمة األغذية المسببة للسرطان  أدرجت منظمة الصحة العالميةوقد . %71بنسبة 

الجلوتامات هي مادة صناعية لها قدرة عجيبة على تقوية وتحسين نكهات ـ طعم  (.2015)إسماعيل، 
؛ ولكن أثبتت األبحاث أن هذه المادة صنعةخاصة اللحوم المُ  ورائحة ـ جميع األغذية عند إضافتها إليه

تدمر كال  من الخاليا العصبية ومركز الذاكرة مع ضمور خاليا المخ. كذلك تصيب بالحساسية مع 
, وتعوق إفراز األنسولين. وثَبَُت علميا  أنها تحدث 6الخمول والميل إلى النوم, وتمنع االنتفاع بفيتامين ب

وظائف الكبد والكلى، واضطرابا  في تمثيل الدهون مما يؤدي لتصلب الشرايين. أظهرت خلال  في 
 (.2002التجارب أنها تضر بالهرمونات األنثوية وتؤذي عملية اإلباضة )الفيشاوي، 

 
 
 ؛(%96.1بنسبة ) ( الخطورة العالية لكل من األلوان والمواد الحافظة الصناعية2تبين نتائج جدول )و
هذا ما تؤكده و لفرط خطورتها على الصحة المضافة لألغذية المختصون من األلوان الصناعيةيحذر ف

. إن ، وباألمراض العصبية والنفسيةبزيادة النشاط الحركي؛ فهي تصيب األطفال نتائج الجدول السابق
وتلف الغدة  ، وباالضطرابات الهرمونية واألورامهذه الملونات تصيب بالحساسية األبحاث أثبتت أنّ 

ومحدثة للطفرات الجينية  ،وارتفاع إفراز بعض اإلنزيمات توقف الكثير من وظائف الكبدبالدرقية، و
ألعضاء ثقيلة التي تثبط التنفس الخلوي ل. حتى الملونات البيضاء تحتوي على المعادن الوالسرطانات

بنزوات الصوديوم وقد أشارت بعض األبحاث إلى أن  (.2016)مصطفى،  المهمة مثل الرئتين والكبد
تقلل من  الفوسفات مادة حافظة صناعية والسرطانات. ،مادة حافظة صناعية تصيب بربو األطفال

مادة حافظة  . بيوتيالتيدمما يصيب بهشاشة العظام وخاصة عند األطفال امتصاص الكالسيوم والحديد
م الكبد ثاني أكسيد  (.2016)مال هللا،  وأمراض الجهاز العصبي ،والسرطان ،صناعية تصيب بتََورُّ

اإلستفادة  تقليصووخلل عملية الهضم واإلمساك  ،تؤدي إلى َهيَجان الجلدالكبريت مادة حافظة صناعية 
ة ط. النترات مادة حافظة تتحول إلى نتريت يحدث األكسدة بواسذاء وخاصة فيتامين جالغبفيتامينات 

 ،أمراض الكلىالمواد الحافظة الصناعية تصيب بأّن  تؤكد األبحاثإنزيمات الغذاء مسببا  للتسمم. 
المفيد المنتج بواسطة الكبد مما  وزيادة الكوليسترول الضار وتقليل الكوليسترول ،السمنة المفرطةو

وتشير األبحاث أنها تصيب بضعف جهاز المناعة وتقليص األجسام  ؛يؤدي ألمراض القلب والشرايين
 فادحة   ا  أظهرت األبحاث أن للمواد الحافظة الصناعية أضرارالمضادة مما يقلل من مقاومة األمراض. 

، تدمير مضادات األكسدة ضعف القدرات العقلية، نقص مجموعة فيتامين ب، على األطفال؛ مثل:
اإلصابة باألمراض  سهولةو، ضعف كريات الدم البيضاء المؤدي لزيادة دقات القلب حساسيةال
 (.2017قالوون، )
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على  منتجات البطاطس والذرة المصنعةمدى خطورة  (2رقم )أثبتت نتائج آراء العينة بالجدول كما 
وتصيب بأمراض الجهاز  توهن جهاز المناعة )المقلية( البطاطس الُمَصنَّعةرقائق ف ؛(%96.1) الصحة

أثبت بحث أمريكي أن  وتأخر مستوى النمو والذكاء عند األطفال. اإلنفلونزا،بالدوري والهضمي و
يؤكد أن البطاطس  عوسَّ بحث مُ  الزهايمر. مرض أضرارَصنَّعة تصيب الذاكرة بأضرار كالبطاطس المُ 

 يؤكد على بحث تم إجراءه في ألمانيا العالم.الرئيسي لزيادة الوزن في غالبيَّة دول الُمَصنَّعة هي السبب 
على مادة أكريالميد السامة التي  البطاطس الُمَصنَّعة ألنها تحتوي والمرضعأأهمية عدم تناول الحامل 

بضعف ؛ تلك المادة تصل للجنين عن طريق المشيمة، وتصيب الصغار لبطاطستتكون عند قلي ا
أن تناول المرأة البطاطس  . وفي بحث آخر أظهرلديهمالمناعة وتضر القلب والعظام والكبد والكلى 

 خاطر الجسيمة على األم وصغيرهاذي الم الُمَصنَّعة قبل الحمل يزيد من نسبة إصابتها بسكري الحمل
أكريالميد؛ هذه المادة بحرارة مرتفعة تنتج مادة  عند طهي األغذية الغنية بالنشا (.2015)المداح، 
وتصيب باألورام السرطانية  ,الجهازين العصبي والتناسليتضر و ,DNAمض النووي تضر بالح

المختلفة  بالسرطاناتبحث حديث يثبت أن رقائق البطاطس الُمَصنَّعة تصيب  (.2002)فاو،  الخبيثة
 (.2017)الشهراني، 

 
 
 الوجبات(؛ ف%94.1تناول الوجبات السريعة )ارتفاع مستوى خطورة ( نحو 2تشير نتائج جدول )و

ة اإلصابة  من هذه األخطارالحتواءها على دهون ضارة,  منها السمنة المفرطة السريعة لها مخاطر َجمَّ
، أمراض الجهاز الدوري التي تصل لحد حارةصناعية وتوابل قرحة المعدة الشتمالها على نكهات ب

ارتفاع الضغط والكوليسترول الضار  ,األحماض الدهنية المشبعة الحتواءها علىالموت المفاجئ 
وتسبب المشروبات ، السكري لكل الفئات العمرية المسببة للكثير من السرطانات، والدهون الثالثية

الجسم من امتصاص  تلك المشروباتلجميع المجموعات العمرية حيث تمنع هشاشة العظام الغازية 
ف الكبد عالميا  يعود إلى كثرة يبينت األبحاث أن السبب الرئيسي لتلوقد الكالسيوم والحديد والفسفور. 

فالموت. أظهرت مجلة وظائفها ل وتَعَطُّل مفاجئ تناولها المؤدي إلى التهاب الكبد واضطراب
داث إل كافين والسكر بوجبة سريعة واحدة ُمعَدَّل الده"نيوساينتيست" أن  مستمر في توازن  خللح 

وجود حديثة أثبتت أبحاث  غة.ل ُمَسوَّ لَ ع  بغير  ؛دائم مثل: ضعف وتعب عام, إرهاق وُهُمود ؛الجسم
الرفيعة والغليظة,  صالت قوية بين الوجبات السريعة واإلصابة بالسرطانات الخبيثة؛ "سرطان األمعاء

ر الوجبات السريعة يصيب باألمراض النفسية؛ "التوتأن إدمان  جديدة كشفت أبحاث الثدي, الرحم".
أنها تصيب بضياع الذاكرة  اإلكتئاب المستمر". كذلك كشفت أبحاثالشك المزمن,  ،الحاد القلق, الدائم

الوجبة و (.2017)عباس,  ، وأن هناك صلة متينة بين هذه الوجبات والزهايمروث قَل وظائف المخ
تفضي إلى  وزيادة الكوليسترول الضار؛ فالسمنة المؤدي إلى السمنةالسريعة غنية بالدهن المشبع 

 فضي إلى تصلب الشرايينتوزيادة الكوليسترول الضار  ,السكري وارتفاع الضغط والتهاب المفاصل
 (.2017, )خليف والجلطة القلبية والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية

 
 

إلقبال الكبار والصغار زيادة نسبة المخاطر الصحية  (2رقم )أوضحت نتائج آراء العينة بالجدول كما 
المواد الخام التي يتم استخدامها في أغذية الشارع مجهولة ف (؛%93.4على أطعمة الباعة الجائلين )

على نسبة مرتفعة  ا، واحتواءهالنظافة وارتفاع مستوى التلوثمستوى المصدر والصالحية, مع تدني 
التسممات الغذائية وأمراض ذلك فهي تسبب والفطريات الممرضة؛ ل من العناصر الثقيلة والبكتريا

األطفال  إصابة بغزل البنات حلوى تسب .وضعف المناعة وفشل الكبد والسرطاناتالجهاز الهضمي 
باألمراض النفسية والعصبية وتدمر خاليا المخ، وتعمل على تساقط الشعر وبروز العين وتضخم الكبد 

, وقد يتحلل ما بها من لون ومادة حافظة DNAوفشل الكليتين, وكذلك تصيب بالسرطانات وخلل بال
المشروب الغازي صناعية إلى مواد أشد سمية بالجسم. إّن إقبال األطفال على الحلوى الملونة و

فُهم عن تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة واألغذية الصحية )السلمي,  ر   (.2014يَص 
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. توجد ُكلّ يّ  بفشل وظيفيالكليتين  أن المشروبات الغازية تصيبنتائج بحث بالواليات المتحدة تؤكد كما 
 DNAوهي تصيب بفرط النشاط وتلف ال في المشروبات الغازية بنزوات الصوديوم بتركيز مرتفع

أن  البحثكما أثبت  مكونة مادة البنزول المسرطنة. A، وتتفاعل مع فيتامين وشلل الطاقة الخلوية
يصيب بزيادة الذي  على كافيين الكوال تحتويتصيب األطفال باألرق واضطراب النوم والكوال 

المشروبات الغازية على بيكربونات تحتوي  .الحموضة وكثرة ضربات القلب وارتفاع الضغط والسكر
ي لمؤدرتجاع العصارة المعدية االمؤدي النتفاخ المعدة م وقد أثبتت التجارب أنها تصيب باالصوديو

( مع ما سبق ذكره من 2لذلك تشير نتائج جدول ) ا .سنويّ  آالف أمريكيّ  10الذي يميت  سرطان المرئل
و الصحة و الغازية من الَمَضارّ للمشروبات أضرار المشروبات الغازية أن   يؤدي للموتما ما يكفي لَمح 

 (.2013)قدري، 
 
 

 حيث ,(%92.1لطعمية )الشديدة ل خطورةالنحو  يثبت صحة آراء عينة البحث بحث بجامعة مصرية
في  األكريالميد ظهروكانت المفاجأة تم تحليل ثالث عينات من زيت قلي وبطاطس مقلية وطعمية؛ 

 120جرام, وفي البطاطس  100 ميكروجرام / 105العينات بالنسب التالية: في زيت القلي 
تحفز نشوء  األكريالميد ومادة !جرام 100 ميكروجرام / 180جرام، وفي الطعمية  100 ميكروجرام /

األورام السرطانية الخبيثة بالجهاز الهضمي ولها تأثير ضار بالخصوبة. وظهر بالتحليل البيروكسيد 
أن نسبة اإلصابة بالسرطان األبحاث  ي لقصر عمرها بل وقتلها. تشيروهذه المادة تصيب الخاليا فتؤد
 لعالم إصابة بالسرطاندول با 10األكريالميد فمصر تعد من أعلى  في مصر استفحلت بسبب مادة

 (.2015)السيد, 
 
 

إلسراف في تناول المخلالت والمأكوالت العالية ل مرتفع ( مستوى خطورة2أظهرت نتائج جدول )كما 
 واألوعية الدموية أن المخلالت تصيب بأمراض القلب بيَّن باحثونفقد  (؛%92.1الملوحة وذلك بنسبة )
سهال, تقيؤ, غازات, إألم البطن،  زمن الذي أعراضه:مال تصيب بالتهاب القولونوالكلى والبواسير و

العضالت  علىفادح ضرر ت على فطريات تفرز سموم ذات . تحتوي المخلالضعف العامصداع, 
تصنع هذه المخلالت من حضراوات فاسدة أو  وعضلة القلب والجهاز العصبي وخاليا الكبد والكليتين.

 ألعضاء الجسم تصيبها باألمراض المزمنة نتيجة لتراكمها بها.يضيف سموما  خطيرة غير نظيفة مما 
ي, عشر لمزمن ومن ثم قرحة المعدة واالثناتنمو بالمخلالت بكتيريا هيلوبكتر تصيب بالتهاب المعدة ا

ثبت  (.2015رطان المعدة أو ورم ليمفاوي خبيث )األمل، واإلصابة المزمنة بهذه البكتيريا تقود إلى س
تضخم البطين األيسر, السكتة تصلب الشرايين، ، أمراض الكلى، الملح يصيب بارتفاع الضغطعلميا  أن 
 خلل ميزان المعادن والهرمونات, ة,مَ ذَ الوَ  ،هشاشة العظام, سرطان المعدة, السمنة الدماغية, وأالقلبية 
دولة وجد أن  50د على بجامعة هارفار أجريت . في أبحاثقد يؤدي للموتالذي  وديوم الدمفرط ص

)سعد الدين,  تناول أغذية غنية بالملح بسبب بالعالم أمراض الجهاز الدوري َوفَيات% من 15.2
2013.) 

 
 

تتساوى مع أخطار  السكر استهالكأظهر بحث حديث بجامعة كاليفورنيا أن مخاطر اإلسراف في 
الخمور أو التدخين؛ فالسكر يصيب بارتفاع الضغط وخلل في التمثيل الغذائي وتدمير الكبد واضطراب 

السمنة  لتالفي السكر استخدامفي  لتَّوسُّطبا كاليفورنيا جامعةباحثة ب وصيوت ؛حركة الهرمونات والبدانة
صات الرعاية الصحية % من مخص75و ,سنويا   بالعالم مليون فرد 85تؤدي لموت التي المفرطة 

( 2أظهرت نتائج جدول )كما  (.2013)مصطفى,  على األمراض المتعلقة بالبدانة نفاقهابالعالم يتم إ
في  رئيسيا   والزيوت والنشويات والسكريات حيث تمثل سببا   الخطورة الفادحة لزيادة تناول الدهون

ألف  50ن م جامعة هارفارد تم إجراءه على أكثربحث ب وهذا ما أثبته ؛(%91.4اإلصابة بالسمنة )
 ؛مرض 50بأزيد من اإلصابة  أن السمنة ترفع معدل , تبين من نتائجهألف إمرأة 120 نم أكثررجل و
كاذب, العصاب السكري, العمى ال , الورم الدماغيالخرفو الزهايمر الصداع, السكتة الدماغية,وهي: 

القلق, االكتئاب, اضطرابات األكل, االرتداد, الكبد الدهني, تليف الكبد, حصى  الناتج عن السكري,
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والغدد  والكلى والبنكرياس سرطان المريء والكبد والمرارة والقولون, أورام القولون الحميدةالمرارة, 
, 2السكري, التهاب البنكرياس, والثدي والمبيض وبطانة الرحم وعنق الرحم والبروستاتا الليمفاوية

توقف , نسداد الرئوياال, الربو, الفشل الكلوي السكري, نقص الفيتامينات والمعادن, نقص فيتامين د
, تصلب الشرايين, ارتفاع الكولسترول وضغط الدم, ارتفاع ضغط الدم الرئوي, التنفس خالل النوم

, تورم الكاحل والقدم, ضعف الدورة الدموية, الفشل القلبي, النوبة القلبية, نبض القلب غير المنتظم
العقم عند , اضطراب الحيض, الديسك, التهاب المفاصل, اعتالل الشرايين المحيطة ,الدموية جلطاتال

  (.2018ألونسو, ) العُنَّة, متالزمة تكيس المبايض, اإلناث والذكور
 
 

إعداد استخدام الزيوت المهدرجة في صناعة المأكوالت وفي خطورة  (2أظهرت نتائج جدول )وكذلك 
أثبت بحث بجامعة هارفارد أن الزيوت المهدرجة تصيب فقد  ؛%90.1بلغت  بنسبة الطعام بالمطابخ

 والسكتة وزيادة ضغط الدم الضار وتصلب الشرايينزيادة الكولسترول بأمراض الجهاز الدوري ك
والسكري  ضعف جهاز المناعةالسمنة وتصيب بأكدت أبحاث أخرى بأنها و ,الدماغيةالسكتة و القلبية

والدهون غير تقضي على الفيتامينات  إن عملية الهدرجة .واضطراب وظائف الكبد والسرطان والعقم
مسببات األمراض  إلى الزيوت المهدرجة جادرإ؛ وقد تم مشبعة ومضادات األكسدةال

 (.2016)المصيرف, .الخبيثة
 
 
 بلغت بنسبة على الصحة كثيرةأضرار  للمكمالت الغذائية االصطناعيةتشير آراء عينة البحث أن و

الخاليا  تلف، وتوالطفح الجلدي وصعوبة التنفس والصداع واإلسهال ؛ فهي تصيب بالحساسية89.5%
األساسية لألعضاء, وتصيب بالسرطانات وأمراض الكلى والكبد واالضطرابات الهضمية كألم البطن 

خطيرة للحامل  أضراروب تصيب بالضعف والعجز الجنسي وكذلك. والغثيان والقئ واإلسهال واإلمساك
 (.Das, 2013) الخاليا العصبية إفسادو وجنينها, وبأمراض الجهاز العصبي كاإلكتئاب والقلق واألرق

 
 

اللحوم الحمراء والفراخ البيضاء له مستوى  اإلسراف في تناول( أن 2أوضحت نتائج جدول )كما 
في  بحث تم إجراءه ت نتائجأظهر (؛ فقد%88.8) التغذوية والصحية نسبي مرتفع من الخطورة

بالواليات المتحدة على عينة مكونه من نصف مليون فرد  المعهد الوطني للسرطانب سنوات 10غضون 
%, ويزيد اإلصابة بأمراض الجهاز 30بنسبة  بإسراف يعجل موت اإلنسانأن تناول اللحوم الحمراء 

يمكن  % من وفيات النساء16% من وفيات الرجال و11أن الباحثون  أوضحو .الدوري والسرطان
دجاج سراف في تناول اللإل (.2013)الكحيل,  تداركها إذا تم التقليل من استهالك اللحوم الحمراء

خلل في الغدة , الفشل الكلوي, خلل وظائف الكلى, فهو يصيب بالسمنة ؛األبيض أضرار على اإلنسان
إنه يصيب الذكور  , أمراض الكبد والقلب, العقم.والجار درقية, اضطراب الهرموناتة النخامية والدرقي

وانات المنوية. ويصيب اإلناث وهن الحيبالصلع, تضخم الثدي, الضعف الجنسي, العجز الجنسي, 
بتساقط الشعر, خشونة الصوت, ظهور الشعر في منطقتي البطن والظهر, قرحة الرحم, اإلجهاض, 

الدورة الشهرية. ويصيب األطفال بالسمنة المفرطة, خلل التمثيل  الشهرية, توقفاضطراب الدورة 
 (.2016تداووا, ) الغذائي, قصر القامة, تقوس الساق

 
 
وهذا ما تشير إليه  , وقد تصيب بأمراض سوء التغذية,مخاطر صحية عديدة األطعمة المعلبة لتناولو

أثبتت أبحاث منظمة الصحة العالمية أن األغذية فلقد  ؛(%84.9) بلغت نتائج الجدول السابق بنسبة
منخفضة األلياف مرتفعة الطاقة تؤدي للسمنة وأمراضها, وتصيب بسرطان القولون والمستقيم المعلبة 

 تصيب بحصوات المرارة,ألنها األغذية المعلبة يحذر باحثون من و. والسكر الدوريأمراض الجهاز و
إنهاك الكبد, األورام الخبيثة,  المزمن المؤدي لقرحتها,الحاد اإلمساك المزمن, التهاب المعدة الحساسية, 

 .(2010)فتحي,  أمراض األجنة
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لمش من العادات العذائية السيئة ذات الخطورة المرتفعة على األجبان المعتقة والقديمة وا يعد تناول
يحتوي  %؛ حيث81.6 بلغت ( بنسبة2)رقم جدول الآراء عينة البحث في  أوضحتههذا ما  الصحة

والتي تدمر أنسجة اإلنسان, وتصيبه بداء  يليدي التي ال ترى بالعينعلى ديدان بيوف الجبن القديم والمش
انتشار الديدان  معوالغثيان واإلسهال والدوار, و المغص :تدويد المعدة العرضي الذي من أعراضه

في بحث تم إجراءه بجامعة و (.2015حجاج, لتصيبه باألمراض )لجهاز التنفسي ا تنفذ في بالجسم
على مركبات  المنوفية على عينات من جبن المش المتداول بأسواق محافظة المنوفية, تبين إحتواءه

مثل:  هاوتفسد عضيات ,الخلية هذه المركبات تحدث خلل في أغشية ؛سامة تدعى األمينات الحيوية
تصيب بالسمية الوراثية عن طريق  الميتوكوندريا, الليسوسومات. كذلك أثبت البحث أن هذه المركبات

ويؤكد البحث أن مع زيادة مدة التخزين لجبن المش زادت الخلية.  DNAإحداث طفرات وتشوهات ل
  (.2011 الحسانين,) نسبة تكوين المركبات السامة به

 
 

وتناول بعض الفاكهة قبل النضج  المصريين هي تناول بعض األغذية النيئةمن العادات السيئة لبعض 
يؤكد الباحثون أن و ؛(%76.3) هذا ما تثبته نتائج آراء العينة حول ضرر هذه العادة وذلك بنسبة

النيئة, وأن  ةدتناول الكبقل عدواه إلى اإلنسان بواسطة تتن (فيشوالالدودة الكبدية )مرض اإلصابة ب
 (.2001صحيفة الجزيرة, ) النيئة يصيب بأمراض الجهاز الهضمي والدوري والكالوي تناول األكباد

معرض لمرض السالمونيال أو أظهرت بعض األبحاث الطبية أن تناول البيض النيئ يجعل الفرد وقد 
غير مؤكسد شديد الخطورة على كوليسترول على وي تصفار البيضة النيئة يحأن  أظهرت كما ،التيفود

األفيدين الذي يمنع  أثبت بحث أمريكي أن البيض النيئ يحتوي علىوكذلك القلب واألوعية الدموية. 
التمثيل الغذائي,  اضطرابإلى  نقصه مما يؤدي (9األمعاء من إمتصاص حمض الفوليك )فيتامين ب

, تشوهات األجنةخلل عمل األحماض النووية المؤدي للسرطان,  ضعف المناعة, األنيميا, االكتئاب,
 (.2016عن الصحة,  يءكل ش) االعتالالت الوالدية

 
 
لإلسراف في تناول المثلجات,  من آراء العينة إلى الخطورة المرتفعة %71.7 نسبةتشير و

برودة ف؛ المصري، تلك العادة المنتشرة بصورة واسعة بين أطفال المجتمع والمشروبات المحالة
والتهاب  ,تصيب الفرد بأمراض الجهاز التنفسيفالمرطبات تحفز البكتيريا الضارة الموجودة بها 

التي تصيب  ,والمواد الحافظة الصناعية النكهات واأللوان :تحتوي المرطبات على كثير من اللوزتين.
بضعف الشهية وسوء  صغارال توجد نسبة مرتفعة من مواد الطاقة بالمرطبات التي تصيب بالسرطانات.

 (.2008, وتصيب الكبار بالسمنة وأمراضها )الزعبوط والزيناتي, المؤدي لكثير من األمراض التغذية
المصريون يسرفون في تناول كميات هائلة من المنبهات في حين تظهر نتائج آراء عينة البحث مدى 

أثبتت األبحاث أن اإلسراف في تناول المنبهات يرفع فقد  (؛%69.1) خطورة مرتفع لهذه العادة
فناجين  4أكد بحث وجود عالقة بين الكافييين وأمراض القلب التاجية؛ فتناول مستوى الكولسترول. 

. ات القلبف في الشاي يزيد من سرعة وقوة نبضسبب لإلصابة بجلطات القلب, واإلسرا يوميا   قهوة
األمريكية توصي الحامل بالتقليل من تناول المنبهات ألن الكافيين قد يصيب  واءإدارة الغذاء والد
اإلفراط في تناول المنبهات يصيب بفقر الدم وقد يصاب المريض باألنيميا المنجلية,  .بتشوهات للجنين

كتئاب االالتوتر والقلق وارتجاع المريء والتهاب القناة الهضمية وقرحة المعدة, ضعف الخصوبة, 
 .(2016)طاهر,  لوسةواله

 
 

من المأكوالت  كبيرةإن المجتمع المصري ال يحتفل بأي مناسبة َصغُرت أم َكبُرت إال في وجود كميات 
وقد أظهرت نتائج آراء عينة البحث مستوى خطورة متوسط لهذه والمشروبات من الميالد حتى الموت! 

وأن يتم اإلقالع عن  ,ولكن بشرط أن يتم فيها تناول أغذية غير ضارة بالصحة ،(%43.4العادة )
عند الصغار بل  إلى مرض نفسي يصعب التخلص منه هذه العادة تتحول غذاء حتى المكافأة النفس بال

أظهر تكوين سلوك سيء  ,تم إجراء بحث بألمانيا عن مضار مكافأة الطفل بالحلوياتفقد  الكبار؛عند و
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على لحلوى مما يشجعه بحيث يحدث له رضا وسرور نفسي عند مكافأته با ,للطفل فيما يتعلق بالغذاء
من الغذاء مع كل محدد االرتباط النفسي بنوع نشوء  اينتج عنه إن مكافأة النفس بالطعام. طلب المزيد

بل  ,الغذاء دون النظر ألضراره الصحيةبحيث ال تتم المناسبة إال في وجود هذا النوع من  ,مناسبة
 ,إلشباع رغبتهم النفسيةالكثير منه  عند تناول هذا الغذاء مما يحفزهم لتناول النفسي يشعرون باإلرتياح

 (. 2017)رجاء,  وقد ينتج عن ذلك نوع من اإلدمان
 

المرتبطة بالمناسبات العادات الغذائية غير الصحية بعض ذكر )سؤال أفراد العينة عن  الجزء الثالث:

 الدينية اإلسالمية والمسيحية عند المجتمع المصري(.
 

بعض بعض العادات الغذائية غير الصحية المرتبطة ب تحديدب العشوائية أفراد العينةوقد قام 
 -:؛ وهيعند المجتمع المصري المناسبات الدينية اإلسالمية والمسيحية

والمحتوية على نسبة مرتفعة من  من زيوت مهدرجة المصنعةأكل الكثير من الكعك والمخبوزات  •
 .عند المسلمين في عيد الفطر السكر

مثل:  والسكر ,المحتوية على نسبة مرتفعة من الدهون ؛تناول الكثير من المخبوزات والحلويات •
 .عند المسيحيين والقيامة ,في عيدي الميالد والبتي فور ,الكعك

 والمغلفة والمصنعة بطرق غير صحية ,والنكهات الصناعيةأكل الحلويات المحتوية على األلوان  •
 بالمولد النبوي.

والحلويات والمشروبات ذات األلوان والنكهات الصناعية والمرتفعة في  ,اإلسراف في تناول الكنافة •
 محتواها من السكر في شهر رمضان.

 وخاصة في السحور. ,رمضانشهر اإلسراف في تناول الفول في  •

 وخاصة في السحور. ,ليالي رمضان أكل الطعمية في •

 في شهر رمضان. والمخلالت ,اإلسراف في تناول اللحوم الحمراء والبيضاء •

عند  في إعداد بعض األطعمة الصيامي ـ ةمهدرج ةت نباتيواستخدام المارجرين النباتي ـ زي •
 .المسيحيين

 اللحوم أكلاإلفراط في من عادات احتفاالت الزواج عند المصريين ـ مسلميين ومسيحيين ـ  •
الكحولية وأحيانا   ب المشروبات الغازيةمع اإلكثار من شر ,اترَ سَّ كَ والمُ  والحلويات والمخبوزات
 .مثل: البيرة

 الحمراء والدهون الحيوانية في عيد األضحى. تناول كميات ضخمة من اللحوم •

  ليلة رأس السنة. في بإفراط المصريين ـ مسلميين ومسيحيين ـ الخمورق لَّة من حتساء ا •

 .لمصريينا عند السيئةكيفية تحسين العادات الغذائية  الجزء الرابع:
 

 .درجة أهمية وسائل تحسين العادات الغذائية(: 3)رقم جدول ال

 مقترح التحسين
 تكرار/
 نسبة

 درجة األهمية

 منخفضة متوسطة مرتفعة
ة  (1 مثَّلة في كل الجهات المختصَّ بالدولة مهمة الحكومة م 

وتنفيذ خطة إستراتيجية تَْربويَّة غذائية  ,في وضع
 .لهم الغذائية الثقافة للمصريين؛ تهدف إلى تحسين

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

دور وزارة الصحة في تعريف المصريين باألمراض  (2
 مادَّ هَ , وتأثيرها الالناتجة عن العادات الغذائية السيئة

 .على الصحة العامة

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

تعريف المصريين بالعالقات الوثيقة ـ السلبية  (3
قَّيها السيئ  واإليجابية ـ بين العادات الغذائية بشِّ

 .والَحَسن, والصحة العامة

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

استبدال العادة الغذائية الضارة بعادة غذائية مفيدة  (4
يَّةوَجذَّابة ل  .المصريين َشهِّ

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة
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 ,وظيفة األم في ترسيخ عادات غذائية مالئمة ألسرتها (5
واختيارها لألطعمة والمشروبات على األساس الصحي 

 ال على أساس السعر.

 0 1 151 تكرار

 %0 %0.7 %99.3 نسبة

د  (6 َوحَّ دور وسائل اإلعالم في خلق رأي عام م 
 وَيْرَغب  في ,العادات الغذائية الضارةللمصريين ينبذ 

  .عادات غذائية نافعة

 0 1 151 تكرار

 %0 %0.7 %99.3 نسبة

إنشاء فروع من المعهد القومي للتغذية في جميع  (7
 محافظات مصر.

 0 14 138 تكرار

 %0 %9.2 %90.8 نسبة

, مثل يتم إضافة تربية غذائية للمناهج المدرسية (8
 .والرياضيةالتربية الفنية 

 0 25 127 تكرار

 %0 %16.4 %83.6 نسبة

التوسُّع في تخصيص مادة دراسية لنشر ثقافة غذائية  (9
 .بمؤسسات التعليم العالي صحيحة

 0 29 123 تكرار

 %0 %19.1 %80.9 نسبة

حقن المناهج المدرسية المالئمة بثقافة غذائية  (10
 صحيحة, وبتوضيح األضرار الخطيرة للعادات الغذائية

 السيئة.

 4 31 117 تكرار

 %2.6 %20.4 %77 نسبة

دور وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها في تنمية  (11
تعتمد على دراسات  ,ثقافة غذائية َجْوَهريَّة للمصريين

.  علمية محكمة َجذَّابة للذَّْوق العام  المصري 

 9 52 91 تكرار

 %5.9 %34.2 %59.9 نسبة

نحو إرشاد  مؤسسات الدين اإلسالمي والمسيحي دور (12
 مالغذائية السيئة, ولتبنيه معاداته لترك ينالمصري

 إظهار الموقف عن طريق ؛عادات غذائية َحَسنَة
العادات تجاه الصحيح للدين اإلسالمي والمسيحي 

الغذائية السيئة؛ مثل: اإلسراف في تناول الطعام, وأكل 
 األطعمة الضارة بالصحة.

 12 57 83 تكرار

 %7.9 %37.5 %54.6 نسبة

 تغذية بالتعليم الفني. تخصص ثانوي فرع إنشاء (13
 19 76 57 تكرار

 %12.5 %50 %37.5 نسبة

 التوسُّع في إنشاء أقسام تغذية بالكليات والمعاهد. (14
 21 77 54 تكرار

 %13.8 %50.7 %35.5 نسبة

 
الثقافة الغذائية هي مجموعة السمات التي ترتبط بالغذاء, وتتأثر بالعوامل الدينية واالجتماعية والنفسية 

هي العامل األقوى في بناء  تعد األسرة( أن 3قد أظهرت نتائج جدول )و .والفسيولوجية واالقتصادية
حيث تؤكد آراء العينة على أهمية الدور المحوري لألم في تحسين العادات  ,الثقافة التغذوية للفرد
وذلك ألن التنشئة التغذوية تبدأ منذ الطفولة, فينمو الطفل حامال   ؛(%99.3) الغذائية ألفراد أسرتها

 ته. لذلك تعد الثقافة الغذائية للفرد من أهم صفامه وأسرتهأعادات الغذائية المكتسبة من للكثير من ال
وتؤكد األبحاث على لزوم تصميم برامج متقدمة لتدريب اإلناث حتى يكون لديهم  (.2011)بسنوسي, 

(. كذلك يجب تعريف Chu, 1985) ا  صحيصحيحة تغذويا  والكفاءة لتخطيط تغذية أسرهن بطريقة 
كما يلزم على األمهات تحسين السلوك الغذائي ألفراد أسرهن في  األمهات بالعادات الغذائية السيئة,

حدود الموارد المالية المتاحة. إّن على األم أن  تواظب على اآلتي: ال تستخدم  الغذاء وسيلة للثواب 
تقديم الغذاء بما يتالءم نوعا  وكما  لزوم والعقاب, ال تستعمل  الغذاء كعالج للحزن أو للتعبير عن الفرح, 

ع احتياجات كل فرد على حدة, تعريف أفراد األسرة بمنافع الخضار والفاكهة, تقديم األغذية الصحية م
بطريقة جذابة لذوق أفراد األسرة, يمنع تناول األغذية أثناء مشاهدة التلفاز أو سماع الراديو أو تصفح 

منظومة عادات غذائية  النت, تحفيز أفراد األسرة على هدم كل سلوك غذائي سيئ لديهم مع بناء وغرس
  (.2008صحية مما يعزز العَي ش المثالّي ألفراد األسرة )القادري والفقية, 

 
من أجل تحسين الوعي  باستمرار يجب على الحكومة العملُ أنه  (3رقم ) كما تؤكد نتائج الجدول

كل الوسائل المتاحة للوصول بالمجتمع إلى ثقافة  مستخدمة   المصري المجتمعكافة أطياف التغذوي عند 
التي تؤدي إلى زيادة  , وذلك بدال  من قيام الحكومة بسياسات دعم الغذاء(%100) سليمة صحيا  غذائية 

األمر الذي يؤدي إلى تفشي أمراض السمنة والسكري والقلب )معهد  االستهالك الغذائي ألفراد المجتمع,
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تؤثر جغرافية الغذاء على نمط تغذية كما  (.2012كز العربي للتغذية, والمر 2010بحوث التغذية, 
المجتمع؛ فسكان الشواطئ يتناولون األطعمة البحرية بكثرة, وسكان المناطق الزراعية يتناولون 

(. وقد الحظ الباحث زيادة األمراض الخطيرة في المناطق 2017المنتجات الحيوانية بكثرة )الغامدي, 
إلسراف في تناول المنتجات الغذائية المصنعة, بخالف المناطق الريفية التي تقل فيها الحضرية بسبب ا

نسبة األمراض شديدة الخطورة وربما يرجع ذلك العتماد الريفيين على األغذية الطازجة وغير 
المصنعة والتي ال تحتوي على المواد المضافة الضارة. لكل ما سبق يقع على عاتق المؤسسات 

لمختصة إعداد برامج تهدف إلرشاد أفراد المجتمع نحو اختيار الغذاء الصحي المتوفر الحكومية ا
عندهم, وكيفية تعويض النقص في العناصر الغذائية المهمة عن طريق تناول البدائل الغذائية المتاحة 

يئة, لديهم, وتوجيه األفراد لترك تداول الخامات الغذائية بطرق غير صحية في عاداتهم الغذائية الس
وكذلك تشجيع استزراع منتجات ذات قيمة غذائية مرتفعة؛ مثل: الفاكهة, األسماك, الخضر, المكمالت 

 الغذائية الطبيعية.
 

السيئة يمثل هدفا  من أهداف التوعية  العادات الغذائية الحسنة وأضرار العادات الغذائية إّن نشر منافع
نتائج  وصلت إليههذا ما تو (,2013ملحم والوديان, )بني  الصحية التي تقع على عاتق وزارة الصحة

دور وزارة الصحة في تعريف المصريين ل المرتفعة هميةاألحيث تؤكد آراء العينة على  (3)جدول 
 على الصحة العامة وذلك بنسبة ذائية السيئة, وتأثيرها الضارباألمراض الناتجة عن العادات الغ

100%. 
 

فقد أوصت  ؛إلى الثقافة التغذوية الصحية السليمةبحاجة ن يالمصري ( أن3أوضحت نتائج جدول )كما 
ها ت الوطيدة بين العادات الغذائية بقسميتعريف المصريين بالعالقا ضرورةب %100آراء العينة بنسبة 

الغذائية الضارة بعادات غذائية  موذلك لحثهم على استبدال عاداته ؛السيئ والَحَسن, والصحة العامة
وهذا ما تشير إليه آراء عينة البحث بنسبة  ,يحسن الصحة العامة لهم ويحد من أمراض الغذاءبما  مفيدة
مثل: تناول عصائر الفاكهة الطازجة غير المحالة  ,التوجه إلى البدائل الغذائية الصحيةنحو  100%

الطرق لتحسين العادات  من أفضل ه الطريقةهذ عدت, وبدال  من المشروبات الغازية الشديدة الخطورة
 (.2010)معهد بحوث التغذية,  الغذائية السيئة عند المجتمع المصري

 
ستهالك أغذية شديدة الخطورة؛ مثل: ا نحو المصريين تلتغذوي هدام فقد حولوسائل اإلعالم تأثير و

البطاطس والذرة المصنعة و اللحوم ومنتجات ,والحلويات ,والمشروبات الغازية ,الوجبات السريعة
في اإلرشاد  بنّاء أن يكون لها دور اإلعالم األجدر بوسائل من بينما(. 2012)المركز العربي للتغذية, 

على  هاجمهورتحث  هادفة متنوعةتقدم رسائل إعالمية  الغذائي المبني على معلومات علمية دقيقة, وأن
ويجب أن تتواكب هذه الرسائل اإلعالمية مع الوضع االقتصادي للجمهور  ,تبني عادات غذائية صحية

% بمحورية دور 99.3أوصت آراء عينة البحث بنسبة بلغت  لذلك ؛(2012)سكتة,  والذوق العام له
َغُب في د للمصريين ينبذ العادات الغذائية الضارة, ويَر  عادات  وسائل اإلعالم في خلق رأي عام ُمَوحَّ

  .عةغذائية ناف
 

لتحسين العادات الغذائية السيئة عند  فعاال   وحال   را  في العادات الغذائيةثيعد التعليم عامال  مؤكما 
وقد جاءت آراء عينة , ( في جميع مراحل التعليم3نتائج جدول ) تشير إليههذا ما  ,المجتمع المصري

ة إضاف :متفاوتة على النحو التالي لكل طريقة البحث لتحدد الطرق الناجحة لعالج هذا التحدي بنسب
من آراء عينة  حصلت على مستوى مرتفع مثل التربية الفنية والرياضية تربية غذائية للمناهج المدرسية

التوسُّع في تخصيص مادة دراسية لنشر ثقافة غذائية صحيحة بمؤسسات  (,%83.6) البحث بنسبة
حقن المناهج  (,%80.9) ن آراء عينة البحث بنسبةم على مستوى مرتفع حصلت التعليم العالي

حصلت  وبتوضيح األضرار الخطيرة للعادات الغذائية السيئة بثقافة غذائية صحيحة المدرسية المالئمة
التوسُّع في إنشاء أقسام تغذية بالكليات , (%77) من آراء عينة البحث بنسبة على مستوى مرتفع

إنشاء فرع ثانوي  ,(%50.7) من آراء عينة البحث بنسبة لى مستوى متوسطحصلت ع والمعاهد
؛ (%50من آراء عينة البحث بنسبة ) حصلت على مستوى متوسط تخصص تغذية بالتعليم الفني

أظهرت األبحاث أن قد ول فمستوى تعليم الفرد يعتبر من العناصر المحددة الختياراته الشرائية الغذائية.
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فكلما كان مستوى التعليم لألم أو األب مرتفع زاد تناول  ؛تعليم األمهات يحسن من الحالة الغذائية لألسر
العناصر اليومي من  االحتياجوكان هناك تحسن في تناول  ,األسرة للخضار واألسماك والفاكهة

, بينما األم ذات التعليم العالي أفضل بالتغذية السليمة يؤدي إلى تفشي الخرافة الغذائية إن الجهل الغذائية.
فالتعليم يعد أحد العوامل االجتماعية المهمة  علمية صحيحة. أسسفي اختيار وتحضير الغذاء على 
ير وغ ,أوضحت األبحاث أن المتعلمين لديهم توازن غذائي ولقد ؛لتحسين الوضع الغذائي للمجتمع

 (.2012؛ المركز العربي للتغذية, 2009المتعلمين يزداد عندهم سوء وأمراض التغذية )العلوي, 
 

 وإيجابا   يؤثر كل من الميراث الثقافي والتقاليد الغذائية للمجتمع على نمط تغذية األسرة ألفرادها سلبا  
تفريق أفراده بين العادات ثقافة مجتمع ما يؤدي لعدم ويالحظ الباحث أن تدني مستوى  (.2017)محمد, 

بمعالجة المعتقدات  لك ضرورة قيام المؤسسات التثقيفيةويُستنبَُط من ذ الغذائية الصحية وغير الصحية.
الغذائية المرتبطة بالخرافات, وتنمية ثقافة غذائية هدفها زيادة الوعي الغذائي المبني على قواعد علمية 

دور وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها لاء عينة البحث ( دعم آر3؛ وقد أظهرت نتائج جدول )محكمة
َهريَّة للمصريين تعتمد على دراسات علمية محكمة  ق العاّم  مالئمةفي تنمية ثقافة غذائية َجو  للذَّو 

مما يعزز من تحسين العادات الغذائية  ,%59.9 بلغت مرتفعة بنسبة درجة أهميةوذلك ب المصريّ 
 .لمصريينا عند السيئة

 
 تجاهدور مؤسسات الدين اإلسالمي والمسيحي ( آراء عينة البحث نحو 3توضح نتائج جدول )كما 

حيث تبين وجود  ,عادات غذائية َحَسنَةب وللتحلي عاداتهم الغذائية السيئة للتخلي عن إرشاد المصريين
لتحسين العادات  تعتبر هذا الحل من الطرق ذات درجة األهمية المرتفعة( من اآلراء %54.6نسبة )

ذات ( من اآلراء تعتبر هذا الحل من الطرق %37.5ووجود نسبة ) ,لمصريينعند االغذائية السيئة 
، فالمجتمع المصري من قديم لمصرييندى التحسين العادات الغذائية السيئة لدرجة األهمية المتوسطة 

العوامل المؤثرة على العادات الغذائية,  أهمتعد من الديانة إن ؛ األزل وهو يرتبط ارتباطا  وثيقا  بديانته
إّن لديانة الفرد تأثير قوي  (.2017 ,فالمناسبات الدينية تحدد نوعية األغذية التي تقدم فيها )الغامدي

, ففي كل مجتمع معتقدات مرتبطة بالتغذية, وهذه المعتقدات تؤثر على الوضع سلوكه الغذائيعلى 
 :مثل ؛فهناك مذاهب دينية تمنع معتنقيها من تناول أغذية مهمة وإيجابا .فراد المجتمع سلبا  التغذوي أل

يكمن  ويري الباحث أن عالج هذا التحدي (.2012؛ المركز العربي للتغذية, 1997مصيقر, ) النباتيين
تعوض النقص في العناصر الغذائية المهمة. ففي حالة النباتيين يمكن التي  ,في تناول البدائل الغذائية

العدس واألرز إلمداد النباتّي باألحماض األمينية األساسية التي توجد في عيش الغراب وول تنا
 البروتينات الحيوانية.

 

لدى أفراد ـ  واالقتصادية ,والصحية ,المنافع الغذائية مدى أهمية استكشاف الجزء الخامس:
 .لمصريينا عند السيئةلتحسين العادات الغذائية  العينة ـ

 

 (: فوائد تحسين العادات الغذائية السيئة للمصريين.4)رقم جدول ال

 فوائد التحسين
 تكرار/
 نسبة

 مستوى األهمية

 منخفض متوسط مرتفع

 .للمصريين يةوغذتالحالة ال تََحسُّن (1
 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

المؤدي لرفع قدراتهم  تََحسُّن الصحة العامة للمصريين (2
 .الجسدية والعقلية

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

عدم اإلصابة بالتسممات الناتجة عن عادات غذائية  (3
 سيئة.

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

السكري, السمنة, السرطان, الوقاية من أمراض:  (4
القلب والدورة الدموية, الك لى والجهاز التناسلي, 

مثل  الجهاز الهضمي والكبد, الجهاز العصبي
 ة عن عادات غذائية سيئة.مجالنا؛ الزهايمر

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة
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ج عن عادات تـ النا الوقاية من اإلصابة بسوء التغذية (5
وأعراضها؛ مثل: نقص فيتامينات ـ  غذائية سيئة

 وأمالح معدنية.

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

ج عن عادات تـ النا الوقاية من ضعف جهاز المناعة (6
 المؤدي إلى كثرة اإلصابة باألمراض.ـ  سيئة غذائية

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

 تأخير الشيخوخة، وارتفاع متوسط أعمار المصريين. (7
 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

ْهَدرة على  (8 توفير التكاليف المالية وغير المالية الم 
عالج األمراض والتسممات الناجمة عن عادات غذائية 
ْهَدرة على تصنيع  سيئة، مع الحد ِّ من النَّفقات الم 

ناعيَّة. الت الغذائية االْصطِّ َكم ِّ  وشراء الم 

 0 0 152 تكرار

 %0 %0 %100 نسبة

ْهَدرة على  (9 توفير التكاليف المالية وغير المالية الم 
ستَهلَكة في عادات غذائية  المأكوالت والمشروبات الم 

 سيئة.

 0 2 150 تكرار

 %0 %1.3 %98.7 نسبة

 ,وبيئيا   ,اقتصاديا   بالدولة؛ دعم خطة التنمية المستدامة (10
 واجتماعيا .

 0 7 145 تكرار

 %0 %4.6 %95.4 نسبة

 
 عند السيئةأن من الفوائد الغذائية والصحية لتحسين العادات الغذائية  (4)رقم جدول البينت نتائج 

ؤدي لرفع ي امموتََحسُّن الصحة العامة لديهم  ,(%100) تََحسُّن الحالة التغذوية للمصريين :لمصريينا
عدم اإلصابة بالتسممات الناتجة عن عادات غذائية سيئة و, (%100) قدراتهم الجسدية والعقلية

من األغذية الغنية بالبروتين  االستفادةدعم  :ينتج عنه تحسين العادات الغذائية السيئةن إ ؛%(100)
؛ مما تخفيض تناول األغذية الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة والملح والسكرو ,واأللياف والمعادن

النمو السليم ألفراد المجتمع, ويقلل األمراض يؤدي إلى تحسن الوضع التغذوي والصحي, ويضمن 
 (.2012)الدخيل,  المرتبطة بالتغذية

 
الوقاية  لمصريينا عند السيئةالمنافع الصحية لتحسين العادات الغذائية ( أن من 4تؤكد نتائج جدول )و

من أمراض: السرطان, السكري, القلب والدورة الدموية, الُكلى والجهاز التناسلي, الجهاز الهضمي 
من فوائد كما تؤكد نتائج الجدول أن  ،% آلراء عينة البحث100وذلك بنسبة  ؛لكبد, الجهاز العصبيوا

وذلك عن طريق إعداد  ؛(%100) ضاء على السمنة واكتساب وزن مثاليالعادات الغذائية القتعديل 
مما يؤدي لبناء وغرس وترسيخ منظومة  ,أنظمة غذائية صحية تالئم األذواق المختلفة لمصابي السمنة

الثبات على الوزن المثالي المكتسب والتخلص من  ينتج عن هذه المنظومة ,عادات غذائية حسنة
ن من منافع التخلي عن العادات الغذائية إ (.2008شئة عن السمنة )الزعبوط والزيناتي, مراض النااأل

السيئة الحد من الكولسترول الضار, وتصلب الشرايين, وارتفاع الضغط, وداء السكري )كلية الصيدلة, 
2013.) 

 
المسببة للكثير من  ,التغذيةيقضي على سوء  تحسين العادات الغذائيةأن  (4) رقم جدولنتائج ال ظهرتو

ومن هذه ؛ (%100) لهذه الفائدة بنسبة حيث أوضحت آراء العينة أهمية قصوى ,المشاكل الصحية
النمو الجسدي  خلل نقص فيتامينات وأمالح معدنية,: المشاكل الصحية التي سوف يتم القضاء عليها

الضعف والتخلف العقليين, العدوانية, انخفاض  السمنة, تسوس األسنان, الهزال, قصر القامة, والعقلي,
 (4آراء عينة البحث في جدول ) نتائج وتبين (.2015متوسط العمر, زيادة نسب الوفيات )الحميري, 

لدى المجتمع المصري وهي تأخير الشيخوخة وارتفاع  لتحسين العادات الغذائية أن هناك أهمية بالغة
 %.100حيث وصلت نسبة األهمية لهذه الفائدة  ,متوسط أعمار المصريين

 
% من آراء عينة البحث نحو المستوى العالي ألهمية تحسين 100نسبة أن ( 4تظهر نتائج جدول )كما 

 .ؤدي إلى كثرة اإلصابة باألمراضذي يالوقاية من ضعف جهاز المناعة الفي  السيئة العادات الغذائية
العادات الغذائية السيئة تضعف المناعة فيصير الفرد فريسة ولقمة سائغة لمختلف األمراض. ومع إن 

التوجه نحو منظومة غذائية حسنة, غنية بالفيتامينات وبالعناصر الغذائية المهمة؛ حيث يتم فيها تناول 
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يقة متنوعة ومعتدلة؛ منتجات الحليب والحبوب الكاملة, الفاكهة والخضار, اللحوم البيضاء والبقول بطر
 (.2008؛ القادري والفقيه, 2017مما يؤدي لدعم نظام المناعة, ويعزز الوقاية من األمراض )محمد, 

 
سيؤدي للكثير يرى الباحث أن إقالع المصريين عن عاداتهم الغذائية السيئة إلى بدائل غذائية صحية و

كثير  فسيتم توفير المواد الخام الغذائية إلعداد منتجات غذائية صحية, سيتوفر ؛من المنافع االقتصادية
نفقات  من كثيرا   من األمراض مما يخفض عديدتقل  وأستتالشى , ألداء أعمال مفيدة من الوقت والجهد

وهذا ما أثبتته نتائج  ؛العالج, ستتحسن الصحة العامة للمصريين مما يعود بالنفع على أداء األعمال
المالية واالجتماعية والبيئية  لمنافعل مستوى أهمية مرتفعآراء عينة البحث  حيث أظهرت (4جدول )
توفير التكاليف المالية وغير المالية  :وهذه المنافع هي, لمصريينا عند السيئةالعادات الغذائية  لتحسين

َدرة على عالج األمراض توفير  (,%100) سيئةالغذائية العادات العن  الناتجة والتسممات الُمه 
َدرة على المأكوالت والمشروبات الُمستَهلَكة في  غذائية العادات الالتكاليف المالية وغير المالية الُمه 

 (.%95.4) دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة (,%98.7سيئة )ال
 

 الخالصة
ويه من غير الصحيحة وبما تح والرئيسي هو التغذيةسببها األساسي يالحظ أن غالبية األمراض  ■

 عادات غذائية سيئة.
 

الجيدة إلى مأكوالت ومشروبات  تحويل الخامات الغذائية تؤدي إلى العادات الغذائية السيئة لوحظ أن ■
 .مما يعد خسارة اقتصادية فادحة ,رديئة مسببة ألكثرية األمراض

 

ببدائل غذائية صحية تناسب  الغذائية السيئة هو استبدال العادات الحلول الفعالة لهذا التحديأفضل  ■
؛ مثل تناول األسماك الحسنة غذائيةالعادات ال الذوق المصري حتى نصل بالمصريين لمنظومة من

 .الفسيخ والملوحة والرنجةالطازجة والمجمدة في عيد الربيع بدال  عن 
 

لتعزيز سياسات دعم الغذاء, وهذا الدعم يؤثر بطريقة غير مباشرة في  ةخمضد والحكومة بجه قيام ■
 والدهنيات واللحوم والنشويات مثل: اإلسراف في استهالك السكر ؛العادات الغذائية السيئةزيادة 
ودعم  لإلنفاق على سياسات التأمين الصحي باهظة في حين تتحمل الدولة نفقات ,المدعومة واأللبان
مجهودات عظيمة مشكورة,  اهكلو. العادات الغذائية السيئة لعالج األمراض التي معظمها بسبب الدواء

أن يوازي تلك األعمال خطة شاملة يكون هدفها الرئيسي هو تحسين الثقافة والوعي  ولكن يلزم
 .ينيوالسلوك الغذائي للمصر

 

يزداد  الثقافة الغذائية للمصريينتحسين  عندقد أوضحت نتائج البحث أنه ف ؛البحث وضتحقق فر ■
وتظهر  العامة لديهم.الصحة  تتحسنو ,ةذائية السيئة إلى عادات غذائية حسنُعُدولهم عن العادات الغ

فالتزام منشآت  ,صناعة المأكوالت والمشروبات والعادات الغذائيةمنشآت النتائج العالقة القوية بين 
يؤدي لتحسين العادات  السليمة الصحيةو الغذائيةجميع القواعد ب صناعة المأكوالت والمشروبات

 والعكس صحيح. السيئة عند المجتمع المصري الغذائية 
 

 اتالتوصي
يكون إلزاما  على , العادات الغذائية السيئة للمصريين وضع خطة إستراتيجية للقضاء علىب يوصى (1

 .يخصهجميع الجهات الَمعنيَّة بالدولة تنفيذُها, ُكّل فيما 
تطبيق جميع القواعد  منشآت الضيافة ومنشآت صناعة المأكوالت والمشروبات ضرورة قيام (2

 عامال   هذه المنشآت حتى تكون المأكوالت والمشروباتب المرتبطة السليمة والصحية الغذائية
 لمجتمع المصري.ين العادات الغذائية السيئة لفي تحس ا  مساعد

التي تروج للمأكوالت والمشروبات الضارة  غير الجيدةضرورة العمل على التصدي للدعاية  (3
تلك الدعاية التي تستهدف أطفالنا وشبابنا, وذلك بكل الطرق المتاحة والتي منها تحسين بالصحة 

 الثقافة التغذوية والصحية للمجتمع المصري.
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Abstract 
This research aims to improve the nutritional culture of Egyptians, in order to 

have a good awareness and behavior of food, which leads to abandon their bad 

nutritional habits and eliminate diseases which caused by malnutrition. To 

achieve this objective, a questionnaire composed of five parts was designed: 

sample characteristics, the level of severity of bad nutritional habits, a number 

of unhealthy dietary habits associated with Islamic and Christian religious 

events, ways to improve bad nutritional habits, food, health and economic 

benefits to improve bad nutritional habits. Then, the questionnaire was 

distributed to a random sample of 152 lecturers and specialists in nutrition in 

Egypt. The study defined the dietary habit, the harmful effects of bad dietary 

habits, with a discussion on how to educate the Egyptians on the right food 

culture to achieve the nutritional and health benefits for them and support the 

sustainable development of the state. The results of this research indicated the 

following: Most diseases are caused by unhealthy nutrition and its bad 
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nutritional habits with bad dietary habits, the good raw materials are converted 

into bad food and drink components which causes many diseases. This means a 

great economic loss. One of the best solutions for this problem is to replace bad 

nutritional habits with healthy food alternatives to suit the Egyptian taste. A 

comprehensive recommendation has been made to address this challenge: a 

strategic plan should be designed to eliminate the bad eating habits of 

Egyptians. 
 

Keywords: Nutritional culture, Nutritional habits, Malnutrition, Nutrition 

diseases, Public health, food and beverage industry. 


