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 والترويج لبعض المطاعم بمحافظة السكندرية   ةللدعاي ندرويدال تطبيقات 
 د منال محمد طلعت كشك

 اسكندرية -سيوف  اآلليللسياحة والفنادق والحاسب  العاليمدرس بالمعهد 
تحتاج  ألنظرًا    المطاعم  ان  مزيد تت  يالت  ةلدعايإلى  الوصول    اً طلب  وذلك لضمان  لمنتجاتها  لترويج  الجهد  من 

وما  من قوائم الطعام    موما يقد يحتاجها المستهلك    يللمستهلك بالشكل المناسب والسريع، من خالل تقديم الخدمات الت
بدائل االختيار بين ال  عند حيرة    ين المستهلك  يقع فأل  ونظراً .يتم تجهيزها    يمن األسعار المتنوعة للوجبات الت  هتحتوي

نتقال المعلومات عبر وسائل االتصال باستخدام اإلنترنت اومع ثورة  ،والمفاضلة بين  أنواع المطاعم والوجبات واألسعار
 ندرويد اإل به من تقنيات كان البد من االستفادة من تطبيق    زوما يتميوالهاتف  المحمول    ي ومواقع التواصل االجتماع 
قبال على الخدمات هذا التطبيق سواء من حيث مدى الرواج واإل  ي استفادة المطاعم المشاركة ف  ي المتوافر به، مما يساهم ف

التعرف على مدى استفادة   مت ى ذلكللمطعم الذى ينشده .وبناء عل  ي يقدمها و فى سهولة وصول المستهلك المصر  يالت
 .هاتف المحمول وعلى صفحة اإلنترنت  المستخدمين للتطبيق ، و على أوجه القصور الواجب تجنبها وتحسينها على ال

واستفادة  لهذه النوعية الحديثة من التكنولوجيا    اً استخدامالفئات    وباستطالع رأى عينة البحث وجد أن الشباب هم أكثر
 ا اإلناث أقل استخداممع مالحظة إن  جميع أوجه الحياة العصرية ،    يومواكبتهم لثورة المعلومات التكنولوجية المستخدمة ف

فئة التعليم فوق المتوسط    بالحصول على المعلومة عن المطاعم من الصحف أيضاً   اهتمامهم يزداد  واستفادة، والعاملين  
 فئة تهتم باستخدام هذه التطبيقات. هم أكثر يوالجامع

 الكلمات الدالة : 
الوجبات –قوائم الطعام   –المطاعم  –اإلنترنت  -الهاتف المحمول -ندرويد اإل –تطبيقات    

 .......................................................................................................................  
كاليفورنيا داخل الواليات المتحدة األمريكية    ينظام تشغيل طورته شركة صغيرة فبأنه  (  2012الشمري )     هيعرف:  ندرويدال 

: تشير إلى     android  كلمة  و ،    ، وعمل على تطويره كل من أندرو روبن ، وريتش ماينز ، ونك سيزر ، وكريس وايت 
 .الروبوت   يأ  ياآللاإلنسان 

األجهزة المحمولة مثل الهواتف نظام مجاني ومفتوح المصدر ألنظمة تشغيل  بأنه  jadedtech  (2012)ويعرف       
     .من قبل التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي تديره شركة جوجل  ندرويد اإل يتم تطوير    ، حيث    الذكية واألجهزة اللوحية 

أن شركة        سنة"  إندرويد "نظام  أشترت  جوجل    ويوضح  في  للنظام  األساسيين  المطورين  كان  2005من  في حين   ،
 . بالتزامن مع انطالق التحالف المفتوح للهواتف النقالة  2007نوفمبر  5ي عنه في اإلعالن الرسم

بدءًا حيث يدار بواسطة جوجل    ندرويد اإل متجر جوجل بالي هو متجر على الويب للبرامج تديره جوجل ألجهزة  ويعتبر      
بالمتجر    وقد   2012سبتمبر    من المتواجدة  التطبيقات  عدد  التحميالت   675000وصل  وعدد  مليار    25تطبيق 

 . %62السوق بنسبة مشاركة  يمفعل ف ندرويد واإل.إندرويد مثبت على معظم أجهزة  "Google play" التطبيق،تحميل
  : يالهاتف الذك

على خدمات تقنية بنظام تشغيل متعدد المهام ويدعم تطبيقات التصوير    ي جهاز يحتو   ( أنه2012)   jadedtechd  يعرفه    
 والمشاركة والبيع والشراء و الخدمات المكتبية واإلنترنت .

 فى العالم :   ندرويدمن أسباب نجاح أنظمة ال    
    wikipedia  مبرمٍج أن ُيعّدل ويزيد وذلك يعني أّنه يمكن ألّي شخٍص أو  مفتوح المصدر ،  ندرويد اإلنظام    تذكر أن

 . على هذا الّنظام بنفسه، ويستطيع إضافة تطبيقات تعمل على هذا الّنظام
فأغلب   ،  يستطيع الّتعامل مع كاّفة الخدمات المقّدمة من شركة جوجل  ندرويد اإلبرنامج  أن  (2012ويوضح أسامة )     

أو مفّكرة جوجل وغيرها من الّتطبيقات،  (gmail) خاللمستخدمي الّتكنولوجيا يعتمدون بشكٍل كبير على شركة جوجل من  
ليحمل عّدة   إندرويد ولذلك أنشأت شركة جوجل نظامًا يقوم بدمج جميع احتياجات الهاتف النّقال اّلذي يعمل على نظام  

 .خصائص وخدمات 
باليين مستخدم  بمقدار زيادة سنوية    3.79الموبايل على مستوى العالم    ي(إن عدد مستخدم2012)  Bandtويبين     
  %17بليون  بمقدار زيادة سنوية    1.968وعدد المستخدمين لتطبيقات الموبايل     -مليون  141تعادل زيادة مقدارها     %4

   8.9تعادل    %3مليون بزيادة سنوية    298الهاتف المحمول  يالشرق األوسط يبلغ عدد مستخدم  يمليون .وف  283تعادل  
 23  تعادل     %66مليون مستخدم بزيادة سنوية مقدارها  58 تطبيقات الهاتف المحمول    يماليين مستخدم وعدد مستخدم

 مليون مستخدم . 
 % 39 مليون بمعدل زيادة سنوية بمقدار 23مليون ومستخدم التطبيقات  94 الموبايل  يمصر عدد مستخدم يوف     

الحياة اليومية للمستخدمين    يالهاتف المحمول ف  استخداممنذ   (  أنه  2012وآخرون )  Songويوضح  التطبيق.  لمستخدمي
اليومية وبدأ المستخدمون    يمجاالت متعددة ف  يغطيأصبح  ،مع توافر التطبيقات عليه من خالل متجر جوجل   حياتنا 

ومع تزايد االهتمام بهذه   .تعود على مستخدمها يمنها إلضافة مزيد من المنافع الت   لالستفادةها  استخداميعتادون على  
دفع القائمين على تنفيذ    ياألمر الذ   ،يمكن استخدامها    يالبحث عن مزيد من التطبيقات الت   يالتقنية الحديثة زاد االهتمام ف 

 . داء واستفادة للمستخدم أذه التطبيقات إلى تطويرها باستمرار لتحقيق أعلى ه
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هذه النوعية من التطبيقات يتيح فرصة الوصول ألكبر عدد من المستخدمين حيث   استخدامن إTobing  ( (2015 ويؤكد  
ستفادة بما هو جديد من المعلومات واالستفادة من العروض لدى مقدم الخدمة ويمكن تدعيم هذا النوع من التطبيقات من  اال

 .خالل وسائل اإلعالم لتحقيق مزيد من الرواج واالستخدام واالستفادة 
على الهاتف  استخدامه  كفاءة  رفع    تساهم فيللتطبيق    يجودة التصميم النهائ  ( إن2014وآخرون )  Z. Liuهذا ويذكر   

   .المحمول

 ستخدام تطبيقات المطاعم : اهمية أ
   Kenteris  ًا  قطاع السياحة يتيح مزيد   فيتطبيقات الهاتف المحمول)الموبيل(    استخدامؤكد أن  من المو   (2011)   وآخرون

بين صفحات التطبيق للحصول   االنتقالوذلك من خالل تنزيل التطبيق على الهاتف مما يتيح    ائحمن المعلومات الدقيقة للس
المقر  المعلومة  السياحية  وءعلى  والمزارات  األماكن  والمرئية عن  والمسموعة  الفندقية  ة  اإلقامة  الخرائط   وأماكن  ومن خالل 

 على هذه النوعية من التطبيقات. المتاحة
إدارة العمل داخل المطعم والمطبخ من    فيالتقنيات المتقدمة    استخدام  ( إنK. Chala  (,) Buzzleويوضح كل من )      

توفير المعلومات   يتسهم ف    ،الخدمة    ييهتم بتطويرها مقدم   يواللوحات الرقمية والت  ندرويد واإلخالل أجهزة الهاتف المحمول  
النفقات ، كما تساهم ف البيانات    ي المطلوبة مع تحسين آداء العمل وسرعة إنجاز الخدمة وليس فقط توفير  سهولة تبادل 

تبادل مع المطعم مع تسهيل عملية الدفع على اإلنترنت وإمكانية توصيلها    فيوطلبات الضيوف    الخاصة بالوجبات وأسعارها
 .الوقت والجهد والنفقات   في ل الفاقد لبالشكل الذى يق

  شكل عامالً ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين المقدم للخدمة ومستقبلها    فيإن التقدم  (2010)  ي إبراهيم ، فوز      
ر  يتوف  معتوصيل الخدمة للمستهلك مباشرة دون وجود الوسيط    يهم فا تس، و دفع قطاع السياحة والفنادق وتنميته    يف  هاماً 

تتناسب ورغبات المستخدم أو المستهلك من اختيار وسيلة السفر المناسبة إلى درجة الفندق   يالمزيد من العروض المرنة الت
 .وأنواع المطاعم وما يهتم به من أنشطة ترفيهية

مختلف مجاالت السياحة والفندقة ، من تخطيط    في ة واستخدام التكنولوجيا  إال بإتاح  تحقق جودة الخدمات السياحية لن ت هذا و 
وهذا   مالية  وتسوية  وتعاقد  وتسويق وحجز  أكد وترويج  العالمية     ت ما  السياحة  منظمة  أهميته   تكنولوجيا    إذ علي  تعتبر 

 . يوالفندق يالمعلومات واالتصال اللبنة األساسية للتنمية وتطوير القطاع السياح
          Atkinson    مطاعم الوجبات السريعة تساعد على تحسين    ي التقنيات الحديثة ف  استخدامإن  ( يذكر    2013)وآخرون

الت األ السلبيات  وتجنب  التق  يداء  األساليب  استخدام  مع  تدفق  تحدث  سرعة  ومدى  العميل  طلب  لتوصيل  المعتادة  ليدية  
تحقيق أقصى رضا مطلوب للعميل للوصول لمستوى عال من    يالوقت المناسب  ما يسهم ف  يالمعلومات لتنفيذ الطلب ف

 . داءاأل
 :األهداف 

اإلسكندرية بصورة الحديثة يحقق توفير المعلومات عن المطاعم بمحافظة    ندرويد اإلرصد تصميم ألحد تطبيقات   -1
االتصال    وسيلةجذابة موضح به أنواع المأكوالت والوجبات ومكوناتها وأسعارها وموقع المطعم المطلوب الوصول إليه و 

 به . 
تجاه المستهلك نحو استخدام اوالتعرف على  بمصر     ن المطاعم  واستخداما ع  نتشاراارصد التطبيقات األقدم واألكثر   -2

التعرف على قوائم الطعام بما تحتويه    يدراسة تأثير وجود التطبيق فمع  شهرة لدى المستخدمين  نتشارا و االتطبيق األكثر  
والمكونات  األسعار  بيانات  خالل    من  من  وذلك  على  لستقصاء  استمارة  اتصميم  ،  نحو  التعرف  المستهلك  تجاهات 

 مصر.  يعلومات عن المطاعم فالهاتف المحمول وشبكة اإلنترنت كمصدر  للممن خالل استخدام  هوتفضيل هاستخدام
تقوم بتقديم معلومات عن المطاعم وخدمة األغذية والمشروبات للتعرف   يإجراء بحث عن التطبيقات المناظرة الت -3

 ستمرارها وانتشارها .اساعدت على  يعلى األسباب الت
 منهج الدراسة :

 اختيار التطبيق على مستوى الشاملة والعينة :  -أ
 الشاملة : -

والمشروبات والخاصة بمجال    جميع التطبيقات المتواجدة على شبكة اإلنترنت ومنها التطبيقات الخاصة بمجال األغذية
 خدمة المطاعم . 

 العينة : -
 وشهرة ومتاح للجميع استخدامه . داماً استخ تطبيق يهتم بالمطاعم بمحافظة اإلسكندرية بالمقارنة بتطبيق أكثر  اختيار 
 أسلوب المعاينة:  - ب

اعتمد البحث في سحب العينة على أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية حيث تعمد البحث الحصول على شريحة معينة من  
ختيار مفردات العينة موضع الدراسة من مستخدمي ا، وقد تم  "توصيل  "وأخرى من تطبيق"  أطلب  "مستخدمي تطبيق  

 آلتي: االتطبيق ك
 .  276توصيل من أصل عدد مستخدمين   يمن مستخدم 31 اختيار عينة قوامها  -
على الهاتف  5475 تطبيق أطلب من أصل عدد    مستخدم   يمستخدم من مستخدم 200اختيار عينة قوامها  -

 المحمول . 
 أسلوب جمع البيانات :  - ت

  جمهورية مصر يشبكة اإلنترنت للبحث عن التطبيقات المستخدمة لتقديم معلومات عن المطاعم ف استخدام -1
  يالعربية بصفة عامة ومحافظة اإلسكندرية بصفة خاصة ، ومن خالل تجميع البيانات من مواقع التواصل االجتماع

face book, google . 
على الهاتف المحمول للتعرف على  ندرويد اإلتطبيق  يستقصاء لتجميع البيانات من مستخدماستمارة اتم تصميم  -2

  7  يستمارة االستقصاء فاأنواع المطاعم والحصول على المعلومات الالزمة لرواد  المطاعم بمختلف أنواعها وتقع 
 محاور  

المرحلة العمرية والنوع والعمل ومستوى التعليم والحالة   يالبيانات الديموجرافية للعينة موضع الدراسة متمثلة ف -أ
 االجتماعية . 
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 على الهاتف المحمول .  ندرويد اإل مدى استخدام تطبيق  -ب
 الحصول على المعلومات عن المطاعم.  يف ندرويد اإل مدى االستفادة من استخدام تطبيقات  -ج
 الخدمة من وجهة نظر المستخدم . استخدامتكلفة  -د 
 . ندرويد اإل كيفية التعرف على المطاعم والحصول على المعلومات قبل استخدام تطبيق  - ه
 استخدام التطبيق  . ياألفضلية ف - و
 التطبيق .  استخداممقترحات  - ز

توجيه   مت    لوصول ألكبر عينة من المستخدمين لهذه النوعية من الخدمات با  حث الهتمام الب ونظرا
 .  "أطلب "لعينة مستخدمين لتطبيق  يستطالع رأااستمارة 
لتزايد األقبال على استخدام التطبيق ونظرا    نظراً   تطبيق أطلب  ي ستطالع رأى لمستخدماإجراء  تم   هذا   

جمهورية مصر   يالتطبيقات الخاصة بالمطاعم ف ينتشارا واألكثر معرفة لدى مستخدمانه التطبيق األكثر أل
 العربية .
 : يتم الحصول عليها متمثلة ف يفتم االكتفاء بالنسبة المئوية للبيانات الت تطبيق توصيلأما 
 للتطبيق . لتقييما 5- المستخدمة  لشبكات ا- 4ندرويد اإل أنواع - 3النوع  - 2ألعمار ا  -1

 الفروض:  
المرحلة العمرية والنوع والعمل ومستوى التعليم   ييوجد فروق معنوية بين المتغيرات المستقلة المتمثلة ف ال    

 ستمارة االستقصاء .اوالحالة االجتماعية وكل محور من محاور 
 : يالتحليل الحصائأسلوب    

  ياإلحصائ   SPSSتم استخدام برنامج  ،    عتمد البحث على األسلوب الوصفي والتحليلي لتحقيق أهدافهأ     
كما تم االعتماد على   ،لتحليل البيانات الوصفية  يمربع كا2كا بحساب   حصائياً إ لتحليل البيانات  16صدارإ

 .Cross- Tabمثل التكرارات والنسب المئوية واختبار  بعض المعايير الوصفية
 التطبيقات موضع الدراسة :   

أجرتها الباحثة على جوجل للتعرف على التطبيقات المستخدمة فى   يمن خالل عملية البحث الت   
المطاعم  بمختلف أنواعها توصلت إلى أهم التطبيقات    يمجال خدمة األغذية والمشروبات  والمتمثلة ف

 :  ياآلت  يالمتواجدة  والمتمثلة ف
   : تطبيق توصيل :أوالا 

  .تطبيق توصيل مجاني و متاح للتحميل -
 ( Play Store)سوق بالي  ندرويد اإل سوق تطبيقات مكن تحميله من يالتطبيق  -

 
- مشويات أبو زين    –الطيباوى    -الفالح   –وعن أسماء المطاعم المشتركة فى التطبيق عروس دمشق      

 - PICK'N'GO  -أبو مازن    –السورى    هأبو عبد   –بيرم باشا    –موفق    –بيتزا األمل    –كنزى    –شاورما ريبابلك  
الحسين   أبوسعد    - DINE'IN  - سيدنا  أبوكمال  –المدهش  الدمشقى    - جوهرة    –أستامبول    – ميتو    – الريان 
إجمالى العدد ،  إكسبريس تشيكن    -أسماك الوال حمو    –طيباس    – لماضة    –زوكا    -BigO   -الريف الدمشقى  

 مطعم .  26
 : تطبيق أطلب :  ثانياا 

قي  المطاعم يعرف  وأثناء  تطبيقات أخرى بها مجموعة من  أنه يوجد  الباحثة بدراستها وجدت    طلبأ  باسمام 
ولكن على مستوى أوسع   بوك  فيس   ي على مواقع التواصل االجتماعيختص بالمطاعم على اإلنترنت ولديه صفحة  

والبحرين   من  اإلو بالسعودية  ألكثر  يصل  ومصر  ومؤخراً   500مارات  المحمول   مطعم  الهاتف   على 

http://www.otlob.com/    اال المستهلكين  د نتقاويوجد بعض  تسجيل عناوين  التطبيق من حيث  بشأن  ات 
 لتنفيذ خاصية التوصيل .
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 : فريق أطلب

 
 . (play store)  جوجل  التطبيق موجود و بمكن تحميله من متجر -
ختيار  ابعينه بل يتيح الخيارات و البدائل بالمقارنة بين مختلف المطاعم و    اً واحد   ايتميز التطبيق بأنه ال يعرض مطعم  -

  – مطعم وتتاح هذه الخدمة بالمجان  500فى أقل وقت ممكن وذلك من خالل أكثر من   أفضل األطعمة بأفضل  األسعار
 يبداء الرأالتطبيق الفرصة إل كما يتيح    – باإلضافة إلى أنه يتم حفظ جميع الطلبات لكل مستهلك للرجوع إليها  مرة أخرى  

بين المحافظات منها    للمستهلك ما  مأكوالت من جميع المطاعم المفضلةقائمة  230يوفر لمستخدميه أكثر من و والمقترحات  
 .الغردقة –بورسعيد   –أسيوط  –طنطا  -األقصر  –المنصورة   -إسكندرية  -القاهرة  

المعلومات عن المطاعم فى المدينة مع تحديث األسعار    يعمل على توفيرويسعى هذا التطبيق وفقا لما يوضحه من رؤية أنه  
خطوة    ييحدده ف  يالوقت الذ   يتسجيل الطلب دون الحاجة إلجراء مكالمة هاتفية  واستالم الطلب فعلى  ويساعد المستهلك   

 . اً عام  15بالنسبة لمصر    واحدة . ومدة هذا التطبيق
التطبيق خمس دول منها مصر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان   يهذا ويغط     

على الهند وباكستان وبنجالدش و سنغافورة و ماليزيا والفليبين وتايالند و تايوان و    إلى بالد شرق آسيا مشتمالً   وامتد مؤخراً 
وهو من أقدم    يمن القرن الماض 1999التسعينات    يكانت البداية ف  حيث    food pandaندونيسيا و هونج كونج بأسم  إ

 الشرق األوسط . يبوابات التجارة اإللكترونية ف 
الموقع   .ختيارسهل اال يلى األسعار وصور الطعام لكي  إضافة  باإل  يةمصر العم  ابين العديد من المط  التطبيق  يجمع    

  اً أيض .دخال رقم فيزا , الدفع عند االستالم  إلى إم ومتوفر على مدار اليوم لخدمتك و بدون الحاجة  ايتميز بسهولة االستخد 
م المساعدة يالت وتقد اؤ باستقبال أي تس  ن من خالل الموقع يمكنك التواصل مع فريق كامل من خدمة العمالء الذين يرحبو 

التسجيل فقط   اليوم.  "بعدها سيتواصل  في خطوة واحدة  على مدار  أو  أفريق عمل  الطلبية  لتأكيد  م عن أي  عالإللطلب" 
 . مستجدات 

 ثالثا: تطبيق منيو: 
الباحثة أيضا تطبيق     مماثل للتطبيق السابق ويوجد على  /http://www.menuegypt.comيسمى بمنيو   اً كما وجدت 

محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية وال يتم تسجيل الطلب   33إلى اإلنترنت وعلى الهاتف المحمول ودائرته تمتد  
 . يوفرها المطعم  يعلى اإلنترنت ولكن يتم الحصول على المعلومة الخاصة ببيانات المطعم والمنيو الت 

 : يرابعا : تطبيق إنجزل 
 .  محافظة القاهرة واإلسكندرية يويهتم بالمطاعم ف  ينجزلإوحديثا ظهر تطبيق 

 Yelp Appتطبيق  خامساا :

 
 

    
  
 

التطبيق    ييصل عدد مستخدم      
 يستخدم كدليل للوصول إلى المطاعم والكافيهات والكافيتريات وأماكن ممارسة  الرياضة   مليون مستخدم وهو  100إلى أكثرمن  

 . حيث يغطى القارة األوربية واألسيوية واألمريكتين وأستراليا يستخدمه رجال األعمال إلدارة أعمالهمكما 
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كتشاف أفضل األماكن إلدارة العمل وعمل الصفقات التجارية  اخالل التطبيق يمكن  من -
 لرجال األعمال. 

 التعرف على أماكن المتاجر و المطاعم والخدمات . -
 .البحث  وقت  يواألماكن المتاحة ف عملية البحث ألقرب مسافة وأفضل سعر  ييستفاد به ف -
 التعرف على آراء الماليين نحو الخدمة المقدمة . -
 الحصول على أفضل العروض المقدمة للخدمة المطلوبة . -
 الحصول على أرقام التليفونات والعناوين كما يمكن الحجز مباشرة من الموقع . -
يقدمها الموقع وتحميل   يالمعرفة الت ي المقدمة ورأيك ف أى فى الخدمةيمكن كتابة التعليق والر  -

 صور عليه . 

 
  ":توصيل"وتطبيق   "أطلب"المقارنة بين تطبيق 

حصائيات المتعلقة باالستخدام من  بالبيانات الخاصة بتطبيق توصيل من حيث اإل  فىكتاوقد  هذا         
حيث    التطبيق  من  يوشبكات تليفون المحمول ومعرفة مستخدماألجهزة المستخدمة للتطبيق    حيث نوع

 التطبيق . يى تقييم عينة مستخدمستو النوع والفئة العمرية وم
 " :  توصيل" تطبيق أوال : 
على    المطعم و بعد ذلك يظهر مكان مسكنال ختيار المطاعم القريبة من ا تطبيق توصيل يتيح       

 .  قائمة بأصناف و أسعار مختلف األطعمةو يظهر أيضا  الخريطة و بياناته

 
ببرنامج عز الشباب على قناة روتانا   2014-9-30حلقة الثالثاء بتاريخ  يصورة التطبيق ف

 مصرية 
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 .تصال بالمطعم لتطلب ما تريد يتيح التطبيق بعد رؤية القائمة بأن تضغط على زر وتقوم باال -
بعينه بل يتيح الخيارات والبدائل بالمقارنة بين مختلف المطاعم   اً واحد  اً يتميز التطبيق بأنه ال يعرض مطعم -

 . ختيار أفضل األطعمة بأرخص األسعاراو 
 من حيث المستخدمين:مكانية التواصل المباشر مع المطاعم بالمكالمات التليفونية و إ يتميز  ب"  توصيل " تطبيق  -
 .على الهاتف المحمول فقط 276التطبيق   يعدد مستخدم -
 .المقيمين للتطبيق  31 -

 ثانيا : تطبيق أطلب : 
ارات للمطعم أو  س ستفااإلنترنت دون أي فرصة لطرح  رمن خالل الطلب المباشر عب  يتم االستفادة من التطبيق  -

الين  إال عن طريق صفحة أطلب على اإلنترنت من خالل وسيلة تقديم الشكوى أون مباشرة معه  التواصل
 . وصفحة الفيس بوك

 

   5457التطبيق على الموبايل عدد المستخدمين  -

 
   8443عدد المتواجدين والمستخدمين لتطبيق أطلب على تويتر  -
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 3679المتابعين   عدد Instagramالتطبيق على  -
  /http://magazine.otlob.com التطبيق موجود له صفحة فيس وموجود على تويتر وعلى -
االنتقال.لتشجيع المستخدم لتحميل التطبيق يتم وصفه بأنه الطريقة األسرع لطلب الطعام أثناء  -

 
 

 .  462.968 عدد تسجيالت اإلعجاب لصفحة أطلب على الفيس بوك

 المقارنة من حيث التقييم : 
من   اً مقيم  31% من إجمالى عدد 74كأعلى تقييم بقيمة  5من   5على التقييم   توصيل  حاز تطبيق

 . 5من  4.52المقيمين للتطبيق ليصبح التقييم العام للتطبيق 
 

http://magazine.otlob.com/
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الموقع   يالمقيمين لمستخدممن  2465لعدد    3.9عام  على تقييم "أطلب" حصل تطبيقبينما 

 

 :     "توصيل"حصائيات تطبيق إ
 الهاتف المحمول :  لنوع إصدار وفقاا  "توصيل"تطبيق  استخدام -1

التطبيق بالرغم من الفروق البسيطة   استخدامهو الذي تم   4.4 إندرويد من المالحظ أن أعلى إصدار 
 .صدارات اإل في

 
 
 
 
 
 
 
 

75%

16%

3% 0%

6% النسبة المئوية لتقييم تطبيق توصيل (1)شكل

5/5تقييم 

4/5تقييم 

3/5تقييم 

2/5تقييم 

1/5تقييم 

49%

19%

13%

6%

13%

النسبة المئوية لتقييم تطبيق أطلب(2)شكل 

5/5تقييم 

4/5تقييم 

3/5تقييم 

2/5تقييم 

1/5تقييم 

52%

17%

13%

7%
7% 2%

النسبة المئوية لنوع إصدار الهاتف المحمول (3)شكل
المستخدم للتطبيق 

4.4
4.2
4.1
4
4.3
2.3
5
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 للنوع:    تطبيق توصيل وفقاا  ومستخدم 
 ".توصيل"الذكور هي الفئة األكثر استخداما لتطبيق 

 

 تم استخدام التطبيق من خاللها :  يأنواع شركات التليفون المحمول الت 
 . عمل بشبكة موبينيل بفرق بسيط عن باقي الشبكات ي التطبيق من خاللها أكثرها   استخدامالتليفونات التي تم  

 

 للمرحلة العمرية: التطبيق وفقاا  ومستخدم 
 ."توصيل   "استخدامها لتطبيق يسنة حازت على أعلى نسبة ف18-24 الفئة العمرية من    

 

65%

35%

النسبة المئوية وفقاً للنوع(4)شكل 

ذكر

أنثى

37%

30%

22%

11%

ل النسبة المئوية الستخدام تطبيق توصيل من خال(5)شكل
شبكات التليفون المحمول

موبينيل  

فودافون  

إتصاالت 

أجهزة بدون )آخرى 
واي فاي -شبكات 

(  فقط

37%

29%

18%

10%

4% 2% النسبة المئويةألعمار المستخدمين(6)شكل

سنة  18-24

سنة  25-34

سنة  13-17

سنة  35-44

سنة  45-54

سنة  55-64
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 : "أطلب "ستمارة االستقصاء لتطبيقانتائج 
 البيانات الديموجرافية : 

 ( لوصف العينة موضع الدراسة :  1من الجدول )
 .  %41اإلناث   و%59 النوع : الذكور نسبتهم  -1
 .  %46ن أعلى من نسبة الذين اليعملو %54  ن العمل: نسبة الذين يعملو  -2
 . %26ن ي أعلى من المتزوج %47ني الحالة االجتماعية : نسبة غير المتزوج -3

 ( وصف العينة  1جدول )                        

الجمالى لكل من     الحالةاالجتماعية  العمل النوع البيان      الحصر
النوع والعمل والحالة 

 االجتماعية على حدى
 التصنيف 

 
 متزوج  أعزب اليعمل  يعمل  مذكر  مؤنث  

 100 26 47 46 54 59 41 العدد 
 % 41 59 54 46 47 26 100 

 :  يللمستوى التعليم ( وصف العينة وفقاً 2من جدول ) -4
فوق المتوسط      التعليم  %11التعليم المتوسط نسبته  ، مستوى التعليم لدى أفراد العينة ينقسم لثالث فئات  

 . %41  يالتعليم العال  48%
 ( مستوى التعليم 2جدول)                                    

التعليم        
 الحصر

 الجمالى عالى  فوق متوسط  متوسط

 100 41 48 11 عدد
 % 11 48 41 100 

 :لمرحلة العمرية ل ( وصف العينة وفقاً  3من جدول ) -5
 %41 نسبتهم   40- 31من   %48  اعام21-30من  %11نسبتهم    اً عام 20أقل من،تنقسم لخمس فئات    

 .                               %1نسبتهم   51أكثر من   %13نسبتهم   41-50من
 ( المرحلة العمرية  3جدول )

 العمر     
 

 الحصر

 يالجمال 51أكثر من  50-41من 31-40من 30-21   من 20أقل من 

 100 1 13 41 48 11 عدد
 % 11 48 41 13 1 100 

 التطبيق: استخدام: أوالا 
  استخدام وجود عالقة معنوية بين    يباستخدام مربع كا  ييتضح من نتائج التحليل اإلحصائ           

معنوية  11.33*  يمربع كا   حيث أن قيمة،  والمرحلة العمرية    ندرويد اإل هاتف محمول يحتوى على تطبيق  
  ، ما20المراحل العمرية أقل من    يالشباب لهذا التطبيق ف  استخدام(  حيث يزداد  df=4)  0.05عند 
 . ( 4جدول ) يعلى التوال %19، %24،  %27سنة بنسبة 31-40بين   سنة ، وما30-21بين 
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 والمرحلة العمرية   ندرويدال على تطبيق  ي هاتف محمول يحتو  استخدامالعالقة بين (4جدول )
استخدام    

 التطبيق 
 التطبيق 

ياإلجمال    المرحلة العمرية  

 التطبيق  يستخدم التطبيق  اليستخدم

 32 27 5 عدد  20 من أقل العمر

% 5.0 27.0 32.0 

 31 24 7 عدد  21-30 من

% 7.0 24.0 31.0 

 23 19 4 عدد  31-40 من

% 4.0 19.0 23.0 

 13 6 7 عدد  41 -50 من

% 7.0 6.0 13.0 

 1 0 1 عدد  51 من أكثر

% 1.0 .0 1.0 

ياإلجمال  100 76 24 عدد  

% 24.0 76.0 100.0 

         

وكل من النوع والعمل والتعليم   ندرويد اإلهاتف محمول يحتوى على تطبيق   استخداميوجد عالقة معنوية بين   البينما       
: ييل كماويتضح ذلك   

 . (5جدول )  يعلى التوال %31، %45ا للتطبيق من اإلناث بنسبة استخدامأعلى    النوع : الذكور      
d.f=1        chi2 =0.006 n. s 
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 والنوع  ندرويدال هاتف محمول يحتوى على تطبيق  استخدام( العالقة بين  5)  جدول       
استخدام    

 التطبيق  التطبيق 

ياإلجمال  
   النوع

 يستخدمال

 التطبيق 

 يستخدم

 التطبيق 

 41 31 10 عدد  أنثى النوع

% 10.0 31.0 41.0 

 59 45 14 عدد  ذكر

% 14.0 45.0 59.0 

ياإلجمال  100 76 24 عدد  

% 24.0 76.0 100.0 

 .(6جدول ) يعلى التوال %39، %37بنسبة   ن ال يعملو لتطبيق من الذين ل أقل استخداماً العمل : العاملون 
d.f=1        chi2 =3.6n.s 

(6 والعمل  ندرويدال على تطبيق  ي هاتف محمول يحتو  استخدامالعالقة بين (           جدول     
استخدام    

 التطبيق  التطبيق 
ياإلجمال    العمل 

اليستخدم  
 التطبيق  يستخدم التطبيق 

 عدد  اليعمل العمل
7 39 46 

% 
7.0 39.0 46.0 

 عدد  يعمل 
17 37 54 

% 
17.0 37.0 54.0 

ياإلجمال  عدد  
24 76 100 

% 24.0 76.0 100.0 

 يعلى التوال  %0،%14، %10والمتوسط بنسبة   يللتطبيق من التعليم العال ستعماالً االتعليم : فوق المتوسط أكثر 
 (.7جدول)

d.f=2        chi2 =4.18 n. s 
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ومستوى التعليم ندرويدال هاتف محمول يحتوى على تطبيق  استخدامالعالقة بين     جدول  (7) 

استخدام    

 التطبيق  التطبيق 
ياإلجمال    مستوى التعليم  

 التطبيق  يستخدم التطبيق  اليستخدم

 11 11 0 عدد  متوسط  التعليم

% .0 11.0 11.0 

 48 34 14 عدد  متوسط  فوق 

 14.0 34.0 48.0 

ي عال  41 31 10 عدد  

% 10.0 31.0 41.0 

ياإلجمال  100 76 24 عدد  

% 24.0 76.0 100.0 

 : ندرويدمستوى االستفادة باستخدام تطبيقات ال ثانيا :

 ندرويد اإلأن العالقة بين مستوى االستفادة باستخدام تطبيقات    يباستخدام مربع كا  ييتضح من نتائج التحليل اإلحصائ      
(  حيث أن الشباب هم أكثر  df=8)  0.01عند    شديدة المعنوية20.99**  يحيث أن قيمة مربع كا  ،والمرحلة العمرية معنوية  

فا متمثلة  بالتطبيق  األقل من    ي ستفادة  العمرية  بنسبة   20الفئة  ما%16سنة  العمرية  الفئة  عنها  سنة  30- 21بين    وتقل 
 . (8جدول)%18بينما تزيد فى مستوى االستفادة المتوسطة بنسبة   %8بنسبة 

d.f=8        chi2 =20.99**s0.01 
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والمرحلة العمرية ندرويدال العالقة بين مستوى االستفادة باستخدام تطبيقات   جدول  (8)
 

مستوى    

 االستفادة  االستفادة 
ياإلجمال  

المرحلة  

 العمرية

  

 متوسطة  استفادة استفادة  أقل
 من يستفيد

 التطبيق 

ة  المرحل
 العمرية

 

 

 32 16 14 2 عدد  20 من أقل

% 2.0 14.0 16.0 32.0 

 31 8 18 5 عدد  من 21 -30

% 5.0 18.0 8.0 31.0 

 23 4 10 9 عدد  من 40-31

% 9.0 10.0 4.0 23.0 

 13 0 9 4 عدد  41 -50من

% 4.0 9.0 .0 13.0 

 1 0 1 0 عدد  51 من أكثر

% .0 1.0 .0 1.0 

ياإلجمال  100 28 52 20 عدد  

% 20.0 52.0 28.0 100.0 

( حيث أن فئة  df=4) 0.05عند   12.789 *معنوية مع مستوى التعليم بقيمة كما يوجد عالقة     
 .( 9جدول ) ستفادة المتوسطةلال %26 وبنسبة   %11ستفادة بنسبة االمتوسط أكثرهم   فوق  التعليم

d.f=4        chi2 =12.789 *s0.05 
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ومستوى التعليم ندرويدالعالقة بين مستوى االستفادة باستخدام تطبيقات ال   جدول (9)

مستوى    

 االستفادة  االستفادة 
ياإلجمال  

مستوى  

 التعليم

  

 متوسطة  استفادة استفادة  أقل
 من يستفيد

 التطبيق 
 

 

 

 التعليم

 

 

 

 11 8 3 0 عدد  متوسط 

% .0 3.0 8.0 11.0 

 48 11 26 11 عدد  متوسط  فوق 

% 11.0 26.0 11.0 48.0 

ي عال  41 9 23 9 عدد  

% 9.0 23.0 9.0 41.0 

ياإلجمال  100 28 52 20 عدد  

% 20.0 52.0 28.0 100.0 

 : ستفادة وكل من النوع والعمل والحالة االجتماعية  ويتضح ذلك منيوجد عالقة معنوية بين مستوى اال ال     
وكذلك على مستوى    يعلى التوال%10 ،%18ستفادة من  التطبيق عن اإلناث بنسبة  االذكور هم أكثر    النوع:

 .(10جدول )    يعلى التوال  %21، %31االستفادة المتوسطة بنسبة 
 d.f=2        chi2 =1.00 n.s 

والنوع ندرويدال العالقة بين مستوى االستفادة باستخدام تطبيقات  (10)    جدول
مستوى    

 االستفادة 

ياإلجمال االستفادة   
   النوع

 متوسطة  استفادة استفادة  أقل
 من يستفيد

 التطبيق 

 
 
 النوع
 

 41 10 21 10 عدد  أنثى

% 10.0 21.0 10.0 41.0 

 59 18 31 10 عدد  ذكر

% 10.0 31.0 18.0 59.0 

ياإلجمال  100 28 52 20 عدد  

% 20.0 52.0 28.0 100.0 
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بينما تزيد نسبة    .  يعلى التوال %11،  %17 ستفادة من التطبيق عن العاملين بنسبة  اهم أكثر    ن ال يعملو العمل :الذين  

 . (11جدول )  يعلى التوال %23،  %29االستفادة المتوسطة بين العاملين عن غير العاملين بنسبة 
d.f=2        chi2 =4.567 n.s 

والعمل ندرويدالعالقة بين مستوى االستفادة باستخدام تطبيقات ال  (11) جدول      
مستوى    

 االستفادة 
 االستفادة 

ياإلجمال    العمل  

ستفادة ا أقل  متوسطة  ستفادةا 

 من يستفيد

 التطبيق 

 46 17 23 6 عدد  اليعمل العمل

% 6.0 23.0 17.0 46.0 

 54 11 29 14 عدد  يعمل 

% 14.0 29.0 11.0 54.0 

ياإلجمال  100 28 52 20 عدد  

% 20.0 52.0 28.0 100.0 

  %6عن المتزوجون بنسبة    %22ستفادة من استخدام التطبيق بنسبة االحالة االجتماعية :غير المتزوجون هم أكثر   
 . يعلى التوال %14و%38 ستفادة المتوسطة بنسبة وكذلك بالنسبة لال

d.f=2        chi2 =0.493 n.s 
 

والحالة االجتماعية ندرويدال العالقة بين مستوى االستفادة باستخدام تطبيقات  (12)    جدول
مستوى    

 االستفادة  االستفادة 
ياإلجمال الحالة   

 االجتماعية 
  

 التطبيق  من يستفيد متوسطة  ستفادةإ ستفادة ا أقل

الحالة  
 االجتماعية 

 عدد  أعزب
14 38 22 74 

% 
14.0 38.0 22.0 74.0 

 عدد  متزوج 
6 14 6 26 

% 
6.0 14.0 6.0 26.0 

ياإلجمال  عدد  
20 52 28 100 

% 
20.0 52.0 28.0 100.0 

 الخدمة : استخدامتكلفة ثالثاا: 
التحليل اإلحصائ         نتائج  كا  ييتضح من  تكلفة     يباستخدام مربع  بين مستوى  العالقة  تطبيقات    استخدامأن 
( حيث df=12)  0.01عند    شديدة المعنوية 25.2**  يحيث أن قيمة مربع كا  ،والمرحلة العمرية معنوية    ندرويد اإل

وتقل عنها الفئة %18سنة بنسبة 21الفئة العمرية من    يمتمثلة ف  أن الشباب أتفقوا على أن خدمة التطبيق مكلفة
 (.  13جدول)%7بنسبة  سنة20العمرية أقل من
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الخدمة والمرحلة العمرية  استخدامالعالقة بين تكلفة  (13)    جدول

تكلفة   

 التكلفة االستخدام

   المرحلة العمرية ياإلجمال

 مكلف النترنت استخدام حسابى  على مدفوعة دعايا
 به هاتف استخدام

 مكلف ندرويدال  تطبيق
 الجابات جميع

 32 7 11 6 8 عدد  20 من أقل العمر

% 8.0 6.0 11.0 7.0 32.0 

 31 18 4 5 4 عدد  21-30 من

% 4.0 5.0 4.0 18.0 31.0 

 23 7 4 1 11 عدد  31-40 من

% 11.0 1.0 4.0 7.0 23.0 

 13 2 2 3 6 عدد  41-50 من

% 6.0 3.0 2.0 2.0 13.0 

 1 0 1 0 0 عدد  51 من أكثر

% .0 .0 1.0 .0 1.0 

ياإلجمال  100 34 22 15 29 عدد  

% 29.0 15.0 22.0 34.0 100.0 

 
أن  على  همؤ آرا اتفقت  يأن فئة التعليم العال ( حيث df=4) 0.01عند  16.74 *معنوية مع مستوى التعليم بقيمة  و    

كمستخدم أم خدمة  حسابه على مدفوعة كدعايةأكانت  البحث سواء الخدمة تعتبر مكلفة لمستخدمها لجميع آراء عينة
ويقل عنهم التعليم فوق المتوسط   %19بنسبةًا مكلف  يعتبر اقتناؤه ندرويد اإل اإلنترنت مكلفة أم الهاتف الموجود به تطبيق 

 . (14)جدول%13 نسبةب
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الخدمة ومستوى التعليم  استخدامالعالقة بين تكلفة  (14)    جدول                           
تكلفة   

 الخدمة 
 التكلفة

ياإلجمال    مستوى التعليم  
 على مدفوعة دعايا

 حسابى

  استخدام اإلنترنت 

 مكلف

 به هاتف استخدام

 مكلف  ندرويداإل تطبيق
 جميع اإلجابات

 التعليم

 11 2 7 0 2 عدد  متوسط 

% 2.0 .0 7.0 2.0 11.0 

 فوق

 متوسط 

 48 13 10 9 16 عدد 

% 16.0 9.0 10.0 13.0 48.0 

ي عال  41 19 5 6 11 عدد  

% 11.0 6.0 5.0 19.0 41.0 

ياإلجمال  100 34 22 15 29 عدد  

% 29.0 15.0 22.0 34.0 100.0 

 .( 17،  16، 15جدول)وكل من النوع والعمل والحالة االجتماعية  االستفادةعالقة معنوية بين مستوى  د ال يوج     
مدفوعة   كدعايةآراءهم  على أن الخدمة تعتبر مكلفة لمستخدمها لجميع  آراء عينة البحث سواء أكانت    اتفقت النوع: الذكور  

ويقل عنهم     %20بنسبة   يعتبر مكلفا  اقتناؤه ندرويد اإلعلى حسابه أم خدمة اإلنترنت مكلفة أم الهاتف الموجود به تطبيق 
 . (15جدول )   %14اإلناث بنسبة 

d.f=3        chi2 =2.94 n. s 

العالقة بين تكلفة استخدام  الخدمة والنوع    ( 15 ) جدول               
 التكلفة تكلفة الخدمة    

ياإلجمال    النوع  
 مدفوعة دعايا

 حسابى  على

   استخدام

 مكلف  نترنتاإل

 به هاتف استخدام

 ندرويداإل تطبيق

 مكلف

جميع  

 اإلجابات 

 النوع

 41 14 8 9 10 عدد  أنثى

% 10.0 9.0 8.0 14.0 41.0 

 59 20 14 6 19 عدد  ذكر

% 19.0 6.0 14.0 20.0 59.0 

ياإلجمال  100 34 22 15 29 عدد  

% 29.0 15.0 22.0 34.0 100.0 

 ي على التوال %15،  %19 آراءهم  على أن الخدمة تعتبر مكلفة عن غير العاملين بنسبة    اتفقت الذين يعملون    العمل : وأيضا
 .(16جدول )

d.f=3        chi2 =3.88n. s 



 للدعاية والترويج لبعض المطاعم بمحافظة السكندرية  ندرويدتطبيقات ال 
________________________________________________________________________________ 

185 

 

  جدول (16( العالقة بين تكلفة استخدام  الخدمة والعمل
 تكلفة الخدمة    

 التكلفة

ياإلجمال    العمل 
 مدفوعة دعايا

 حسابى  على

 اإلنترنت استخدام

 مكلف

 به هاتف استخدام

  ندرويداإل تطبيق

 مكلف

جميع  

 اإلجابات 

 العمل

 46 15 13 4 14 عدد  اليعمل

% 14.0 4.0 13.0 15.0 46.0 

 54 19 9 11 15 عدد  يعمل 

% 15.0 11.0 9.0 19.0 54.0 

ياإلجمال  100 34 22 15 29 عدد  

% 29.0 15.0 22.0 34.0 100.0 

 %8،  %26ن بنسبة  يهم  على أن الخدمة تعتبر مكلفة عن المتزوج ؤ آرا   اتفقت ن  ي:وكذلك غير المتزوج   االجتماعيةالحالة     
 . (17جدول ) يعلى التوال

     =0.789  n.s2 d.f=3        chi 

(17)العالقة بين تكلفة استخدام الخدمة والحالة االجتماعية    جدول                
تكلفة   

 التكلفة االستخدام 

ياإلجمال    يةالحالة االجتماع 

 مكلف اإلنترنت استخدام حسابى  على مدفوعة دعايا
 تطبيق به هاتف استخدام

 مكلف  ندرويداإل 
 جميع اإلجابات

 الحالة االجتماعية

 74 26 16 12 20 عدد أعزب

% 20.0 12.0 16.0 26.0 74.0 

 26 8 6 3 9 عدد متزوج 

% 9.0 3.0 6.0 8.0 26.0 

ي اإلجمال  100 34 22 15 29 عدد 

% 29.0 15.0 22.0 34.0 100.0 

 رابعاا: كيفية الحصول على المعلومات :
أن العالقة بين كيفية الحصول على معلومات عن المطاعم    يباستخدام مربع كا  اإلحصائييتضح من نتائج التحليل     

  0.01عند    شديدة المعنوية 71.046**  ي والمرحلة العمرية معنوية  حيث أن قيمة مربع كا  ندرويد اإل قبل استخدام  تطبيقات  
(df=12  حيث أن أغلبية  الشباب  ) در للحصول الموزعة كمص  الدعايةآراؤهم على استخدام البحث على اإلنترنت و   اتفقت

  - سنة   21، وتقل عنها الفئة العمرية من    يعلى التوال %3،  %29سنة بنسبة 20الفئة العمرية أقل من    يعلى المعلومة ف
 (. 18جدول)الدعاية  يالموزعة بمندوبالدعايةاستخدام    يف%9 بينما تزيد بنسبة    استخدام اإلنترنت،  يف%19سنة بنسبة  30
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التطبيق والمرحلة العمرية استخدام( العالقة بين كيفية الحصول على المعلومات قبل   جدول (18

الحصول    

على 

 المعلومة 
 المعلومة

ياإلجمال  

المرحلة  

 العمرية

  
 جميع اإلجابات  االدعاي مندوبى اإلنترنت  الجرائد  إعالنات

المرحلة  

 العمرية

 32 0 3 29 0 عدد  20 من أقل

% .0 29.0 3.0 .0 32.0 

 31 3 9 19 0 عدد  21-30 من

% .0 19.0 9.0 3.0 31.0 

 23 6 7 9 1 عدد  31-40 من

% 1.0 9.0 7.0 6.0 23.0 

 13 0 6 1 6 عدد  41 -50 من

% 6.0 1.0 6.0 .0 13.0 

 1 0 0 0 1 عدد  51 من أكثر

% 1.0 .0 .0 .0 1.0 

ياإلجمال  

 100 9 25 58 8 عدد 

% 8.0 58.0 25.0 9.0 100.0 

ن  غير  إ( حيث  3df=)  0.01عند     16.026* *شديدة المعنوية مع الحالة االجتماعية بقيمة    يوجد عالقة  وأيضا    
% وتقل عنها  8% بينما المتزوجون بنسبة  50ا لتقنية اإلنترنت للحصول على المعلومة بنسبة  استخدامن هم أكثر يالمتزوج
 . نوغير المتزوجين ي المتزوج،الموزعة والجرائد وذلك للفئتين  الدعايةنسبة 

   التطبيق والحالة الجتماعية استخدامالمعلومات قبل  على العالقة بين كيفية الحصول(19جدول) 
الحصول    

على 

 المعلومة 
 المعلومة

ياإلجمال  

الحالة  

 االجتماعية

  
 كل اإلجابات  االدعاي مندوبى اإلنترنت  الجرائد  إعالنات

الحالة  

 االجتماعية

 أعزب

 74 6 16 50 2 عدد 

% 2.0 50.0 16.0 6.0 74.0 

 متزوج 

 26 3 9 8 6 عدد 

% 6.0 8.0 9.0 3.0 26.0 

ياإلجمال  

 100 9 25 58 8 عدد 

% 8.0 58.0 25.0 9.0 100.0 
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الموزعة    للدعاية ( حيث أن الذين يعملون هم الفئة األكثر  استخدما  df=3)0.05عند    9.4*ومعنوية مع العمل بقيمة       
 (. 20جدول )  %32أكثر من الفئة غير العاملة األكثر استخداما لإلنترنت بنسبة %8 ، %14وإعالنات الجرائد بنسبة

التطبيق والعمل استخدامالعالقة بين كيفية الحصول على المعلومات قبل   جدول(20)
الحصول على    

 المعلومة المعلومة
ياإلجمال  

 جميع اإلجابات  االدعاي مندوبى اإلنترنت  الجرائد  إعالنات   العمل

 العمل

 اليعمل

 46 3 11 32 0 عدد 

% .0 32.0 11.0 3.0 46.0 

 يعمل 

 54 6 14 26 8 عدد 

% 8.0 26.0 14.0 6.0 54.0 

ياإلجمال  

 100 9 25 58 8 عدد 

% 8.0 58.0 25.0 9.0 100.0 

وكل من النوع     ندرويد اليوجد عالقة معنوية بين كيفية الحصول على معلومات عن المطاعم قبل استخدام  تطبيقات اإل     
 (. 22،    21) جدولويتضح ذلك من اآلتي  التعليمومستوى 

% على التوالى  وعن 4%،  14% ،36بنسبة    الموزعة والجرائد   الدعايةعن استخدام    نترنت ا لإلاستخدامالنوع: الذكور أكثر  
 .(21جدول )  ي% على التوال22% ، 36اإلناث بنسبة 

d.f=3        chi2 =0.631  n.s 

التطبيق والنوع   استخدام الحصول على المعلومات قبلالعالقة بين كيفية  (21) جدول    

الحصول    

على  

المعلومة 

 

 المعلومة

ياإلجمال  

االدعاي مندوبى اإلنترنت  الجرائد  إعالنات   النوع  جميع اإلجابات  

 41 4 11 22 4 عدد  أنثى النوع

% 4.0 22.0 11.0 4.0 41.0 

 59 5 14 36 4 عدد  ذكر

% 4.0 36.0 14.0 5.0 59.0 

ياإلجمال  100 9 25 58 8 عدد  

% 8.0 58.0 25.0 9.0 100.0 

ثم المتوسط  يالمؤهل العال ثم نترنت لإل اً ستخدامامستوى التعليم :كذلك أصحاب المؤهل فوق المتوسط هم أكثر فئة     
 . (22جدول )على اإلعالنات بالجرائد    واالطالعالموزعة    الدعاية وذلك عن استخدام  ،ي% على التوال8%،  20%،  30بنسبة  

d.f=6        chi2 =0.706  n.s 
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التطبيق ومستوى التعليم  استخدامالعالقة بين كيفية الحصول على المعلومات قبل  ( 22)    جدول

الحصول على    

 المعلومة المعلومة

ياإلجمال  
   مستوى التعليم 

 اإلنترنت  الجرائد  إعالنات
 مندوبى

 الدعاية 

جميع  

 اإلجابات 

 11 1 2 8 0 عدد  متوسط  مستوى التعليم 

% .0 8.0 2.0 1.0 11.0 

 فوق

 متوسط 

 48 4 11 30 3 عدد 

% 3.0 30.0 11.0 4.0 48.0 

 41 4 12 20 5 عدد  عالى 

% 5.0 20.0 12.0 4.0 41.0 

ياإلجمال   100 9 25 58 8 عدد  

% 8.0 58.0 25.0 9.0 100.0 

 
 أفضلية االستخدام :خامسَا:

 ندرويد اإلأن العالقة بين أفضلية استخدام  تطبيقات    يباستخدام مربع كا  ييتضح من نتائج التحليل اإلحصائ            
( حيث أن أغلبية  الشباب df=4)  0.01  المعنوية عند شديدة  18.973**  يوالمرحلة العمرية معنوية حيث أن قيمة مربع كا

    %28سنة بنسبة20الفئة العمرية أقل من    ي كمصدر للحصول على المعلومة ف  ندرويد اإل آراؤهم على استخدام تطبيقات    اتفقت 
الفئة    ياستخدام  التطبيق ف  ال يفضلون ، بينما تزيد نسبة الذين  %19سنة بنسبة  30  - 21وتقل عنها الفئة العمرية من  

ومعنوية مع العمل بقيمة    يعلى التوال %9، %13بنسبة   41 -50 ، ومن سن   40 - 31بدءًا من سن  العمرية األكبر  
،أكثر من الفئة غير العاملة %34بنسبة     ( حيث أن الذين يعملون هم الفئة األكثر  تفضيالً df = 1)  0.05عند  5.97*

 (. 23جدول)  %28 تساوى لديها تفضيل استخدام التطبيق وعدم التفضيل بنسبة  يالت
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استخدام التطبيق والمرحلة العمرية يالعالقة بين األفضلية ف   جدول (23)

أفضلية    

 االستخدام االستخدام

ياإلجمال  
المرحلة  

 العمرية

  
 الوسائل

 التقليدية

 استخدام أفضل

 التطبيق 

المرحلة  

 العمرية

 

 

 

 

 عدد  20 من أقل
4 28 32 

% 
4.0 28.0 32.0 

 عدد  21-30 من
12 19 31 

% 
12.0 19.0 31.0 

 عدد  31-40 من
13 10 23 

% 
13.0 10.0 23.0 

 عدد  41 -50 من
9 4 13 

% 
9.0 4.0 13.0 

 عدد  51 من أكثر
1 0 1 

% 
1.0 .0 1.0 

ياإلجمال  عدد  
39 61 100 

% 39.0 61.0 100.0 

 
( حيث أن فئة التعليم فوق  المتوسط أكثرهم  2df=) 0.05عند   8.1*وكذلك معنوية مع مستوى التعليم بقيمة       

 (. 24جدول )  يعلى التوال %11 ،%22،  %28ثم المؤهل المتوسط بنسبة   يالمؤهل العال ثم  تفضيالً 
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استخدام التطبيق ومستوى التعليم يالعالقة بين األفضلية ف  (24) جدول           

أفضلية    

 االستخدام
 االستخدام

ياإلجمال  

مستوى  

 التعليم

  
 التطبيق استخدام أفضل التقليدية الوسائل

مستوى  

 التعليم

 11 11 0 عدد  متوسط 

% .0 11.0 11.0 

 فوق

 متوسط 

 48 28 20 عدد 

% 20.0 28.0 48.0 

ي عال  41 22 19 عدد  

% 19.0 22.0 41.0 

ياإلجمال  

 100 61 39 عدد 

% 39.0 61.0 100.0 

للحصول على معلومات عن المطاعم وكل من النوع والحالة   ندرويد اإل عالقة معنوية بين تفضيل استخدام تطبيقات  د ال يوج 
 ( : 26، 25جدول )   يكاآلتويتضح ذلك  ،االجتماعية

 .( 25جدول ) ي% على التوال24% ، 37الستخدام التطبيق عن اإلناث بنسبة   تفضيالً النوع: الذكور أكثر 
d.f=1        chi2 =0.177  n.s 

25 استخدام التطبيق والنوع  فيالعالقة بين األفضلية   ( جدول)         
أفضلية    

 االستخدام
 االستخدام

ياإلجمال  
 التطبيق  استخدام أفضل التقليدية  الوسائل   النوع

 النوع

 41 24 17 عدد  مؤنث 

% 17.0 24.0 41.0 

 59 37 22 عدد  مذكر

% 22.0 37.0 59.0 

ياإلجمال  100 61 39 عدد  

% 39.0 61.0 100.0 

 %13،%48ن بنسبة  يعن المتزوج التطبيق استخدامهم على تفضيل ؤ آرا تفقت أ ني:غيرالمتزوج االجتماعيةالحالة 
 . يعلى التوال

d.f=1        chi2 =1. 787n.s 
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 استخدام التطبيق والحالة االجتماعية  يالعالقة بين األفضلية ف ((26جدول
أفضلية   

 االستخدام االستخدام
ياإلجمال  

 الوسائل   الحالة االجتماعية
 التقليدية

 استخدام أفضل
 التطبيق 

 الحالة 
 االجتماعية 

 عدد  أعزب
26 48 74 

% 
26.0 48.0 74.0 

 عدد  متزوج 
13 13 26 

% 13.0 13.0 26.0 

ياإلجمال  عدد  
39 61 100 

% 
39.0 61.0 100.0 

 

 مقترحات عينة البحث لتطوير التطبيق : 
  : محاور ةأطار خمس يمقترحات عينة البحث كانت ف

 ؛ وتحميل التطبيق من اإلنترنت   استخدامطريقة  -1
 ؛المعلومات المتوفرة على التطبيق أو الصفحة على اإلنترنت  -2
 ؛التطبيق  استخدامسرعة  -3
 ؛تصميم الصفحة  -4
 . سبق جميع ما -5
 : ييتضح أن الشباب أبدوا أهمية التطوير بنسبة كبيرة ويتضح ذلك كاآلت        
سواء عن المطاعم   %10سنة  أبدت ضرورة االهتمام بتوفير المزيد من المعلومات بنسبة  20الفئة العمرية أقل من    

سواء على التطبيق بالهاتف المحمول أو صفحة اإلنترنت   رأو أنواع الوجبات وأسعارها وتجديد هذه المعلومات  باستمرا
لكال    %8االستخدام  والمعلومات بنسبة  أهمية تطوير طريقة    ي أبدوا بالتساو فسنة     21 – 30.أما المرحلة العمرية من  

 ختيار تطوير جميع  المقترحات ألهميتها للمستخدم . اأبدت أهمية فقد سنة 31-40 المرحلة العمرية م أما قتراحين .اال
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 جدول (27)  العالقة بين مقترحات استخدام التطبيق وتطويره والمرحلة العمرية 
 المقترحات   

مقترحات ال  

ي اإلجمال المرحلة   

 العمرية 

  

 كل اإلجابات  الصفحة  تصميم التطبيق  سرعة  المعلومات  االستخدام  ةقطري

المرحلة  

 العمرية

 32 5 7 5 10 5 عدد  20 من أقل

% 5.0 10.0 5.0 7.0 5.0 32.0 

 31 7 4 4 8 8 عدد  21-30 من

% 8.0 8.0 4.0 4.0 7.0 31.0 

 23 11 3 2 4 3 عدد  31 -40من

% 3.0 4.0 2.0 3.0 11.0 23.0 

 13 2 0 3 4 4 عدد  41 -50 من

% 4.0 4.0 3.0 .0 2.0 13.0 

 1 0 0 0 1 0 عدد  51 من أكثر

% .0 1.0 .0 .0 .0 1.0 

ياإلجمال  100 25 14 14 27 20 عدد  

% 20.0 27.0 14.0 14.0 25.0 100.0 
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 أهم آراء و مقترحات المستخدمين للتطبيق : 
قيمة الفاتورة على الويب  يتغيير األسعار الموجودة على المانيو القديم رغم تغيير المطعم ألسعاره وبالتال -1

 مختلفة عن القيمة الفعلية األعلى وذلك عند توصيل الطلب .
وعند انصراف المستخدم لتأخر الطلب عليه   ، ساعات  3تأخير إلى  لاقد يصل  اً وصول الطعام متأخر  -2

الطلب بشكل غير الئق بالطرق المستمر على صاحب الطلب رغم عدم وجوده   يتصرف القائم بتوصيل
تقدير المسئول عن توصيل   من سوء منزلهللمستخدم ولًا الطويل لوصول الطلب لديه مما يسبب تهديد ظار لالنت

 الطلب . 
 ؛  يئاً التطبيق أحيانا يكون بط -3
 ؛ بعض أنواع الوجبات على التطبيق غير مفعلة  -4
 ؛ المستخدمين للعروض أبدى بعضهم سوء نوعية الطعام المقدم منها  -5
 إضافة  محافظات أخرى .  يأبدى البعض الرغبة ف -6

 هذا ويؤكد كل من      
Kotschevar and Withrow(2008), Lundery and Walke(2002), Eiilm 

 قائمة الطعام.  يمتوازنة ف مجال التصميم لتحقيق عناصر فيأهمية االهتمام بتصميم القائمة واالستعانة بمتخصص 
 الخالصة :

طرق االتصال والحصول على الخدمات والمعلومات أصبح هناك طفرة تكنولوجية    يف  التكنولوجي مع التطور       
  يقطاع تكنولوجيا المعلومات والذ   يقوية تحتاج إلى مستخدم لديه المعرفة ويستطيع أن يواكب هذا التطور السريع ف

مات المتطورة من هذه له االستخدا  فما تهد ينعكس على المستخدم بالنفع من حيث توفير الوقت والجهد والمال وهذا  
 التكنولوجيا . 

مجاالت عدة ويحتاج األمر لفريق عمل يستطيع أن يوفر المعلومات المطلوبة على   في  اهناك تطبيقات يستفاد به 
للتطبيق   المستخدمين  آراء  المتواجد واالستفادة من  االهتمام  لالتطبيق  أم  المقدمة  للمعلومات  بالنسبة  تطويره سواء 

سين الخدمات المقدمة من  و تحأيتعرض لغلقه لعدم توافر المعلومات    بتحسين الخدمات المقدمة من خالله حتى ال
 القطاع .  هذا يواإلعالن عن الخدمات المقدمة ف  الدعايةأسلوب  يوعدم اهتمام المطاعم بالتطور فخالله 

  كدعاية أتاحت فرصة لكثير من المطاعم على االستفادة منه    يالت  المبتدئةمن التطبيقات    "توصيل" يعتبر تطبيق    
صحاب المطاعم الموجودة على التطبيق بأهميته  أكاف من جهة    يوع  لعدم وجود   ونظراً   .نتشاراوتحقيق سرعة  

وقد حصل التطبيق على   اهذ .  من التطوير   أمام مزيد   اً الكافية النتشار التطبيق  أصبح ذلك عائق  الدعاية وعدم وجود  
 . %75أعلى نسب التقييم للعينة البحثية بنسبة  

ومصر ويعمل به فريق عمل    العربيالوطن    فييعتبر من التطبيقات المنتشرة على مستوى واسع  "أطلب  "تطبيق      
 وقد حصل التطبيق على   ا،هذ ستطاع  أن يقدم خدمات لقاعدة عريضة من المستخدمين وكذلك أصحاب المطاعم ا

 . %49أعلى نسب التقييم  
نجد أن المستخدم للتطبيق هم من فئة الشباب الذكور أكثر من اإلناث ، كما أن   يومن نتائج استطالع الرأ    

ثم    ي واتفق الشباب من فئة التعليم العال  الشباب من التعليم فوق المتوسط هم أكثرهم استفادة من استخدام التطبيق ،
من ناحية التكلفة . وعن كيفية الحصول على   يعتبر مكلفًا مع تعدد وجهات النظرالمتوسط أن استخدام الخدمة  

يكثر استخدامها   يالموزعة والت  الدعايةالمعلومة زاد االتجاه نحو استخدام اإلنترنت من قبل الشباب والمتزوجين ثم  
بادئ األمر إلى مزيد من التوضيح لتنزيل   يمع الصحف لدى الفئة العاملة ، هذا و يحتاج المستخدم للتطبيق ف 

و يتطلب  التطبيق مزيد من التطوير للمعلومات وتحديثها من حيث السعر ونوع الوجبات   التطبيق واستخدامه ،
 عند الدفع .  لمستهلك باألسعارالبيانات حتى ال يفاجأ ا يالمتاحة ومصداقية ف

نجد أن الشباب يفضلوها وخاصة الفئة العاملة وكذلك فئة التعليم    ندرويد اإلاالستخدام لتطبيقات    يأما عن األفضلية ف
 فوق المتوسط وفئة الطلبة الجامعيين.  

 التوصيات :
وبصفة خاصة المطاعم باستخدام التطبيقات التكنولوجية     يالمجال الخدم  ياالهتمام بمواكبة عملية التسويق ف -1

 نتشار.األرباح وسهولة اال المزيد من تحقيق لالحديثة  
التكنولوجيا وتطبيقاتها    اهتمامتوجيه   -2 للتيسير  عليه    فيالمستهلك ألهمية ودور  الوصول   فياالستفادة منها 

 للمعلومات المطلوبة وبصفة خاصة قطاع السياحة والفنادق .
الحبيبة بتحقيق طفرات    هتمام بالعقول الشابة واالستفادة من خبراتهم التكنولوجية مما قد يعود على مصرنااال -3

 قطاع السياحة بصفة خاصة وكافة القطاعات بصفة عامة . فيعلمية ونجاحات 
وضع آراء المستخدمين للتطبيقات التكنولوجية المتاحة على أجهزة الهاتف المحمول وعلى سوق جوجل موضع   -4

للهدف المستخدم    التطبيق وفقاً   نتشاراسرعة    فياالهتمام للتطوير ولجذب عدد أكبر من المستخدمين مما يسهم  
 من أجله . 

 المراجع باللغة العربية :
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          Android Application to Advertise and Promote Some Restaurants in Alexandria 

Manal Mohamed Talaat Kesheck 

          The High 1institute for Tourism,Hotels and Computer, Seyouf, Alexandria 

    The benefits gained by the users of Android application   to advertise and promote  

restaurants have been identified. The disadvantages, that must be avoided or improved 

whether in a mobile phone or on an internet site, have also been stated. A survey of the 

research sample showed that this modern grade of technology is most used by and helpful 

to the adolescent males who cope with all the spheres of their everyday modern life while 

adolescent females do not use that technology as much as the males. People with jobs are 

more interested in learning of these restaurants from newspapers than elsewhere. People 

above the average level of education, including university students, tend to be the class 

which exerts maximum use of that technology. 
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