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د

ه

شكػر ك تقدير
ل أحد يمشي كحده في رحمة الحياة  ،فقط أيف أبدأ ألشكر كؿ ىؤلء الذيف
انضمكا ،كمشكا بجانبي كساعدكني عمى طكؿ الطريؽ ،كحثكني بإستمرار لتحقيؽ
حممي ،أك لترسيخ أفكارم ،ىؤلء الذيف التقيتيـ أك عممت معيـ ،أك حتى تبادلت معيـ
أطراؼ حديث عابر شك ار لكـ ،كمني أنا ،كبيذا العمؿ ،كىذه الرسالة ،التي بكؿ
صفحة ككممة بيا تقكؿ "شك ار لكؿ الذيف ساىمكا في جعمي ىنا ،في ىذه المحظة التي
ميما حممت مف عناء ،كتعب ،كسير ،كانت ترضخ مقابؿ ما سيمكه عمي مف مشاؽ
الطريؽ

كما

أشكر

اصدقائي

الذيف

قدمكا

لي

الدعـ

كاخص

بذكرىـ

( جعفر عامر  ،محمد العتكـ  ،باسـ جابر  ،فاركؽ الدجاني  ،عبداليادم محمد ،
مصطفى أبي سعيد الديكجي  ،حامد عبده الشقيؽ اليمني  ،خالد عدكم) كؿ الحب
كالتقدير ك اإلحتراـ لكـ .
حيث ل يسعني في ىذه المحظة ال اف أشكر اهلل عز كجؿ الذم كفقني كأعانني
عمى اتماـ ىذه الدراسة ،ككما أف كؿ الشكر لكؿ مف كاف سببان بمساعدتي عمى إتماـ
ىذه األطركحة كأختص بالذكر عائمتي التي كقفت إلى جانبي كدعمتني ،كأيضان تحية
شكر كتقدير كبيرة إلى مشرفي الدكتكر سمير الجبالي الذم لو ترفع القبعات كأقؼ لو
كقفة حب كاجالء عمى جيكده المتكاصمة كالمميزة في اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة.

راجيان اهلل لمجميع دكاـ التكفيؽ كالنجاح.
الباحث

و

اإلى ػػداء
أبي الغالي
ل أدرم بماذا أبدأ فكمماتي تعجز عف كصؼ مايحممو قمبي لؾ مف حب ككفاء كتقدير فكـ تحممت المشاؽ مف
أجمي كتكبدت الصعاب في سبيؿ إسعادم كادخاؿ السركر الى قمبي الى مف فنيت عمرؾ لترسـ البسمو عمى
شفتام فأنت النكر الذم يضيء لي عتمة الميالي كأنت مرشدم كقدكتي فرحمؾ اهلل كأنار اهلل قبرؾ كجعؿ الجنة
مثكاؾ كجعمؾ ربي شمعة تضيء لنا بيتنا أبدآ كشك ار هلل لككنؾ أبا رائعآ افتخر بو رحمؾ اهلل يا أبي .
أمي الغالية
إلى مف كاف دعائيا سندان لي مف حممتني كىنان عمى كىف الى مف نذرت حياتيا ألجمنا الى ينبكع الحناف فكانت
الجنة تحت قدمييا امي الحبيبو لك كتبت كؿ صفحات الدنيا لف أعبر لؾ عف حبي كتقديرم كأحترامي كاتمنى أف
أككف مثاؿ تفتخريف بو مف أبنائؾ أداـ اهلل عمرؾ باإليماف كالصحة كالعافية .
إخكاني الغكالي
الى مف كانكا مالذم كممجئي الى مف تذكقت معيـ أجمؿ المحظات الى مف ىـ أقرب مف ركحي الى كبيـ أستمد
عزتي كاصرارم ابتسامتي كما أعتز بذكركـ لما ليك فخر كاعتزاز لي ( أختي الغالية الميندسة نكر أنار اهلل لؾ
حياتؾ بالسعادة كاإليماف كحفظ اهلل أبنائؾ اليقيف كالياقكت كالحارث كماريا كجعميـ في أعمى مراتب السعادة ك
اإليماف في الدنيا كاألخرة  ،الدكتكر منتصر حفظ اهلل لؾ عائمتؾ كفتح اهلل لؾ أبكاب رزقو  ،الدكتكر ضياء األب
الثاني أضاء اهلل حياتؾ باإليماف كالصحو كالعافية كالرزؽ كحفظ اهلل زكجتؾ ك أبنائؾ جماؿ ك بكر ك تسنيـ كمريـ
كأسيا الميندس محمد فتح اهلل لؾ ابكاب الرزؽ كالسعاده ك حفظ اهلل ابنتؾ كزكجتؾ  ،الممرض أحمد سدد اهلل
خطاؾ الى الجنة كفتح اهلل أبكاب الرزؽ ك حفظ اهلل ابنتؾ كزكجتؾ  ،ألء ينبكع الحناف اداـ اهلل لؾ السعاده انت
كزكجؾ أنس كأداـ اهلل بالصحو عمى الميث  ،الدكتكر زيف لؾ ترفع القبعات جعمؾ اهلل ذخ ار لنا كأرزقؾ اهلل الزكجو

الصالحو  ،ختاميا مسؾ كخير الختاـ بأخي الصغير معاذ صديقي كحبيبي كفقؾ اهلل ).
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" أثر استخداـ"تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت" عمى ادارة معرفة الزبكف "
دراسة حالة ":مجمكعة ابك الحاج (التكسي المميز)"".
إشراؼ :الدكتكر سمير مكسى الجبالي
إعداد :عبدالرحمف جماؿ محمكد مكسى

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ أثر إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى
إدارة معرفة الزبكف حيث تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مجمكعة أبك الحاج التكسي المميز  ،المجتمع
في المممكو األردنية الياشمية  ،كقد اعتمد الباحث عمى جمع البيانات مف خالؿ الستبانة التي تـ
تصميميا ليذه الدراسة ،حيث تـ تكزيع  555استبياف عمى زبائف التكسي المميز كبشكؿ عشكائي
حيث تـ استرجاع  444إستبياف ك تبيف أثناء التحميؿ  4استبيانات غير قابمو لمتحميؿ كبمغ كنسبة
اإل سترداد  % 67.65كاتبع الباحث في إجراء الدراسة األسمكب الكصفي التحميمي كما تـ
استخداـ البرنامج اإلحصائي  SPSS V.20لتحميؿ بيانات الدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى عدد
مف النتائج أبرزىا ،كجكد أثر ذك دللة احصائية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ببعدييا
(استخداـ المكقع اللكتركني ،تطبيقات الياتؼ النقاؿ) عمى ادارة معرفة لمزبكف في مجمكعة
شركات ابك الحاج التكسي المميز كالكاقعة في المممكو األردنية الياشميو  ،ككذلؾ كجكد أثر ذك
دللة إحصائية ألبعاد إدارة معرفة الزبكف (معرفة لمزبكف ،معرفة عف الزبكف) في تحسيف مستكل
تمبية الرغبات كاإلحتياجات المقدمة لمزبكف في شركة التكسي المميز  ،كفي ضكء النتائج التي
تكصمت إلييا الدراسة ،قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات أىميا العمؿ عمى كضع سياسات
كاجراءات مف شأنيا تعزيز العمؿ عمى المكقع اللكتركني في الشركة لما لو مف مساىمة في
الحصكؿ عمى المعرفة كذلؾ بكضع برامج تدريبية خاصة بالسائقيف لتحفيز الزبائف بإستخداـ
المكقع اللكتركني كتطبيؽ الياتؼ النقاؿ ك زيادة التفاعؿ مع الزبائف مف خالؿ المكقع اللكتركني
كتطبيقات الياتؼ النقاؿ.
الكممات المفتاحيو :تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت  ،إدارة معرفة الزبكف  ،تطبيقات الياتؼ
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The Impact of Using Communication Information Technology on
Customer Knowledge Management

Case study: “Abu Al - Haj Group – Taxi Al Mumayaz”
Prepared by: Abdalrhman Mousa
Supervisor: Dr. Sameer Al-Jabaly

Abstract
This research aims to investigate the Impact of

Using Communication

Information Technology on Customer Knowledge Management, Case study:
“Abu Al - Haj Group – Taxi Al Mumayaz”
That's where the population of the study includes Abu Al - Haj Group – Taxi Al
Mumayaz customers, (500) questionnaires distributed as a sample of the study, only
(442) questionnaires returned, where they respond rate (67.60 %) from the total
distributed questionnaires.
The researcher used the descriptive study method; the data collected from the
responses of the questionnaires were analyzed through Statistical Package for Social
Sciences (SPSS).
The study explored a number of important and significant results can be summarizing
as follows: The study showed effect of ICT dimensions (using mobile applications,
website) on customer knowledge management from Customers, also this study showed
a statistically significant impact of information and communication technology on
customer knowledge management to customers.
Based on study results and conclusions, the following recommendations are suggested:
Increased interaction with customers through the website and mobile applications and
make promotional campaigns that increased the awareness of benefits of using the
website and mobile application.
Keywords: Information Communication Technology, Customer Knowledge

Management, mobile application, and website.

1

الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
مقدمة:
لقد أدل التطكر في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت إلى اإلستفادة في جميع
مجالت الحياة  ،باإلضافة إلى نشر المبادئ كالقيـ اإليجابية في المجتمع ،كقد يؤدم ذلؾ إلى
تحسيف الجكدة كباألخص في المنظمات الخدمية كالتي تسعى دائمان إلى تحقيؽ مستكل عالي مف
الجكدة في الخدمات مف خالؿ ادارة معرفة الزبكف  ،كقد ساىـ التقدـ في إستخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات كاإلتصالت تسييؿ الخدمات المقدمة لمزبكف كبالتالي تكفير الكقت كالجيد كالعبئ
عمييـ ،كباإلضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ تفاكت بيف المنظمات في إستخداـ ىذه التقنيات كيعتمد ذلؾ
عمى الكثير مف العكامؿ منيا اإلقتصادية ك اإلدارية ك البيئية ك اإلجتماعية كغيرىا.
لقد أسيـ إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت كاإلىتماـ بادارة معرفة الزبكف إلى اإلستفادة
منيا في جميع المجالت  ،فضال عف التطكر التقني ك شيدت تكنكلكجيا المعمكمات ك
تطك انر بشكؿ سريع ،كتأثي انر مباش انر لمثكرات الرقمية عمى نمط حياة
اإلتصاؿ في الفترة األخيرة ّ
اء الثقافية ،أك اإل قتصادية ،أك اإلجتماعية بشكؿ كبير ك
اإلنساف في مختمؼ المجالت سك ن
التحكؿ السريع ،كالمقدرة عمى التحكـ فيو مف أجؿ إستثمار أكبر قدر ممكف مف اإلمكانات
ّ
المتجددة كالمتكفرة ( مسمـ .)4515 ،
إف مف أىـ المبادرات التي أكجدتيا تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى إدارة معرفة الزبائف
الحديثة لممجتمع في مجاؿ األعماؿ مف أىـ األنشطو ألم منظمة تريد اإلستمرار كالنجاح في
األسكاؽ حيث يمكف تجسيدىا ميدنيا كذلؾ لمتكصؿ كاإلبداع كاإلبتكار كتقديميا بفاعميو كتعزيز

2

أ دائيا كمكانتيا عف طريؽ اإلنتقاؿ إلى ما يسمى بالمنظمة الرقمية كتكظيؼ ىذه التكنكلكجيا
لخدمة أنظمة األعماؿ اإللكتركنية (الشرفا.)4514 ،
فضال عف ذلؾ فإف تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت الحديثة

كفرت إلدارة المعرفة الكثير

مف اإلمكانيات مثؿ إستخداـ تطبيقات الياتؼ النقاؿ ك المكاقع اإللكتركنيو اذ أف إدارة معرفة
الزبكف تعد القمب النابض لممنظمة لذا يعد إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى
إدارة

معرفة

الزبكف

في

إستمرار

ديمكمة

المنظمو

كتحقيؽ

الميزه

التنافسيو.

تعد تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت المحرؾ الرئيسي في صياغة كؿ مف الجكدة الشاممة
كادارة المعرفة  ،حيث تكفر التكنكلكجيا األدكات الجديدة التي أحدثت تحكل كبي ار في نجاح
المنظمات ك تبادؿ المعرفة ك إدارتو (.)Bill،2016
كمف ىذا المنطمؽ تسعى ىذه الدراسة إلى تكضيح دكر إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت
عمى إدارة معرفة الزبكف في مجمكعة شركة أبك الحاج التكسي المميز في تحقيؽ الديمكمو
كالميزه التنافسيو باإلضافة الى إداره معرفة الزبكف  ،كما ىي المشاكؿ أك العقبات التي مف المتكقع
أف تكاجيو في إستخداـ مثؿ ىذه األنظمة أك التقنيات كتأثيرىا عمى إدارة معرفة الزبكف كالتي مف
الممكف أف تعيؽ تبنييا مف كجية نظر المديريف كاالزبائف في مجمكعو أبك الحاج التكسي المميز.
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( )4-1مشكمة الدارسة وأسئمتيا:
يعد قطاع النقؿ كالمكاصالت مف القطاعات الحيكيو في أم بمد حيث تقكـ الحككمو باإلىتماـ
ليذا القطاع إلى أف ىذا القطاع يكاجو الكثير مف المشاكؿ بشكؿ أك بأخر عمى مستخدمي ىذا
القطاع ككذلؾ أصحاب شركات النقؿ ك مف خالؿ اإلطالع عمى بعض الدراسات السابقة التي
تناكلت أثر إستخداـ تكنكلجيا المعمكمات

كعالقتو بإدارة معرفة الزبكف كمنيا دراسة (الساعد

كحريـ )4554،التي أكدت عمى أف قمة إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت تعاني مف
مشاكؿ عديدة أدت الى كقكع الكثير مف القطاعات في عدة مشاكؿ فيما يتعمؽ باألجيزة
التكنكلكجية المستخدمة كمنيا أنظمة المعمكمات المستخدمو.
أما الدراسة التي قاـ بيا ( )wang,2012التي أكدت اف الحصكؿ عمى معرفة الزبكف ىي
أحد المكارد المستخدمة في تحقيؽ أىداؼ المنظمو  ،لذا يجب عمى المنظمو إستغالليا عف طريؽ
الحصكؿ معمكمات الزبائف بإستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كالتي تعطي المنظمو ميزه في
مكاجية المنافسيف.
كمف خالؿ المقابالت التي أجراىا الباحث كعددىا ( )4مع عدد مف مدراء مجمكعة أبك
الحاج التكسي المميز كعددىـ ( )5مدراء تبيف أيضا أف ىناؾ مشاكؿ في إستخداـ إدارة معرفة
الزبكف ك كيفية دمجيا مع تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت ( )ICTككذلؾ قمة المعرفة الحاصؿ
عمييا الزبكف كمف ىنا تنبع مشكمة الدراسة  ،كسيقكـ الباحث مف خالؿ دراستو التي يجرييا
بإختصار مشكمة الدراسة باإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي األكؿ:
السؤال الرئيسي األول :ىؿ يكجد أثر إلستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت كالتي
تتضمف (المكقع اللكتركني  ،إستخداـ تطبيقات الياتؼ النقاؿ ) عمى إدارة معرفة الزبكف في
مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز ،كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية األتية:
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 -1ىؿ يكجد أثر إلستخداـ المكقع اللكتركني عمى إدارة معرفة الزبكف في شركة التكسي
المميز.
 -4ىؿ يكجد أثر إلستخداـ تطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى إدارة معرفة الزبكف في التكسي
المميز.

( )3-1أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحديد أثر كؿ مف تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى إدارة معرفة
الزبكف مف خالؿ ما يمي :
 -1تعرؼ مستكل إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت.
 -4تعرؼ مستكل إدارة معرفة الزبكف.
 -3تحديد أثر إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى إدارة معرفة الزبكف.

( )4-1أىمية الدراسة
تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ:
 .1اف أثر إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت تكفر الكقت كالجيد كالبعد المكاني في
إدارة معرفة الزبكف بما في ذلؾ الحصكؿ عمى التقارير الخاصة بكؿ زبكف بشكؿ فكرم مما
يؤدم إلى زيادة الجكدة في المنظمو .
 .4تحقيؽ الكفائة كاإلستم ارريو في قطاع النقؿ ك خاصة القطاعات التي تتبنى إستخداـ
التكنكلكجيا كذلؾ مف أجؿ زيادة كتحسيف صكرة المنظمة مف خالؿ تقديـ الخدمات لمزبكف .
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 .3األىمية العممية :تعاني معظـ قطاعات النقؿ ك المكاصالت مف إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
ك اإلتصالت لذا تعتبر ىذه الدراسة مف المراجع الميمة لمميتميف في مجالت البحكث
العممية.
 .4األىمية العممية :تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا قد تساعد الزبائف في مجمكعة أبك الحاج
(التكسي المميز ) بالتعرؼ عمى مكاضع القكة كالضعؼ بما يخص إدارة معرفة الزبكف
المستخدمة حاليان كعالقتيا باألداء الكظيفي لتعمؿ عمى تحسف صكرة المنظمة كتحسيف الجكدة
في قطاع النقؿ كالمكاصالت.
( )5-1فرضيات الدراسة:
إستنادان إلى مشكمة الدراسة كأىدافيا  ،تـ صياغة الفرضيات التالية ك التي تحاكؿ اإلجابة عف
تساؤلت الدراسة المطركحو  ،ككما يمي :
الفرضية الرئيسية األولى (H01) :ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى إدارة معرفة
لمزبكف في مجمكعة شركات أبك الحاج التكسي المميز عند مستكل دللة إحصائية  .α≤0.05كينبثؽ
مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية االولى  (H01.1) :ل يكجد أثر إلستخداـ المكقع اللكتركني عمى إدارة معرفة
لمزبكف في مجمكعة شركات أبك الحاج التكسي المميز عند.α≤0.05
الفرضية الفرعية الثانية (H01.2) :ل يكجد أثر لتطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى إدارة معرفة
لمزبكف في مجمكعة شركات أبك الحاج عند.α≤0.05
الفرضية الرئيسيو الثانية (H02):ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى إدارة معرفة
عف الزبكف في مجمكعة شركات أبك الحاج التكسي المميز عند مستكل دللة إحصائية .α≤0.05
كينبثؽ مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
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الفرضية الفرعية االولى  (H02.1) :ل يكجد أثر إلستخداـ المكقع اإللكتركني عمى إدارة معرفة
عف الزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز عند.α≤0.05
الفرضية الفرعية الثانية (H02.2) :ل يكجد أثر لتطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى إدارة معرفة عف
الزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج عند.α≤0.05
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( )6-1نموذج الدراسة:
المتغير التابع

المتغير المستقل

ادارة معرفة الزبون

تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

معرفة للزبون

H01

H02

معرفة عن الزبون

شكل رقم ( :)1نموذج الدراسة
طور ىذا النموذج إعتماداً عمى الدراسات السابقة التي تم مراجعتيا تم إعتماد ىذه العوامل عمى تكرارىا في
أغمب الدراسات السابقة و العتماد عمى طبيعة العمل في بيئة مجموعة شركات أبو الحاج (التكسي المميز)
وفيما يمي الدراسات التي تم العتماد عمييا لتطوير ىذا النموذج :
( مسمم ( ,)Gartrell, 2014) , )2015 ,الذنيبات.)2014 ,
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( )7-1حدود الدراسة:
تنقسم حدود الدراسة الحالية إلى:
الحدودالمكانية :تتمثؿ الحدكد المكانية ليذه الدراسة في مجمكعة شركات أبك الحاج التكسي
المميز في عماف  -األردف.
الحدودالبشرية :إف الحدكد البشرية ليذه الدراسة تتمثؿ بالزبائف في مجمكعة شركات ابك الحاج
التكسي المميز.
الحدودالزمنية :متكقع إنجاز ىذه الدراسة خالؿ (.) 2017-2016

( )8-1محددات الدراسة:
 -1عدـ اإلستجابة مف قبؿ المبحكثيف.
 -4عدـ إمكانية تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى منظمات قطاع النقؿ كالمكاصالت جميعيا
ككف أف ىذه الدراسة إقتصرت عمى شركة التكسي المميز.
 -3تبيف معامؿ التحديد لمفرضية الفرعية الثانية( ل أثر لتطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى
معرفة لمزبكف

في شركة التكسي المميز ) يساكم ()5.355

حيث تعتبر النسبة

منخفضو نكعا ما أم أف ىناؾ عكامؿ أخرل قد تؤثر عمى المتغير التابع ك لـ يتـ أخذىا
بعيف اإلعتبار في ىذه الدراسة كيمكف معالجتيا عف طريؽ إضافة متغيرات جديده في
الدراسات المستقبمية  ،كما يمكف إستخداـ طرؽ بحث أخرل مثؿ المقابالت كغيرىا .
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( )9-1مصطمحات الدراسة:
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت (:)ICT
ىي مجمكعة األدكات كاألجيزة التي تكفر عممية تخزيف المعمكمات كمعالجتيا كمف ثـ
إ سترجاعيا  ،ككذلؾ تكصيميا بعد ذلؾ عبر أجيزة التصالت المختمفة إلى أم مكاف في العالـ ،
أك إستقباليا مف أم مكاف في العالـ ك التي تتمثؿ بخطكط الياتؼ ،اإلشارات الالسمكية ،أجيزة
الكمبيكتر.كتتمثؿ أبعاد تكنكلجيا المعمكمات كالتصالت التي ستتناكليا الدراسة بما يمي:
 -1المكقع اإللكتركني :ىك تمؾ المساحة اإللكتركنية المحجكزة ضمف خادـ ما كتحت إسـ
معيف في الشبكة العنكبكتية.
خاص كنطاؽ ّ
 -4تطبيقات الياتؼ النقاؿ :كىي عباره عف البرامج المصممو عمى الكمبيكتر كالتي تعمؿ
عمى اليكاتؼ الذكيو كاألجيزه المكحيو كغيرىا مف األجيزه النقالو.
إدارة معرفة الزبون:
ىي حصكؿ ك مشاركة ك تكسيع المعرفة الكامنة لدل الزبكف لمنفعة كؿ مف المنظمة ك الزبكف.
كتتمثؿ أبعاد ادارة معرفة الزبكف التي ستتناكليا الدراسة بما يمي:
 -1معرفة لمزبكف :ىي عبارة عف مقدار ترجمة ك إشباع حاجات ككفايات كرغبات
كتفضيالت الزبكف كتحكيميا الى خدمات أك منتجات مطابقو لحاجاتو.
 -2معرفة عف الزبكف :ىي الحصكؿ عمى المعمكمات الخاصو بالزبكف مف حيث خصائصو
كتفضيالتو كاستخداـ ىذه المعمكمات في إتخاذ قررات إستراتيجيو تسكيقية فعالو.

11

الفصل الثاني
الطار النظري والدراسات السابقة
( )1-4مقدمة:
سيتـ إستعراض مايخص متغيرات الدراسة مف خالؿ ما كرد في األدبيات المتخصصة ،كذلؾ
مف أجؿ صياغة اإلطار النظرم ليذه الدراسة ،كتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى قسميف:
األول :اإلطار النظرم في أثر إستخداـ ك تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت( )ICTعمى
إدارة معرفة الزبكف مف مف حيث المفيكـ ك األبعاد ك األىمية.
الثاني :يتناكؿ مراجعة مضاميف الدراسات السابقة كتحديد ما يميزىا عف الدراسة الحالية.
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( )2-2تكنولوجيا المعمومات والتصاالت ):(ICT
شيدت تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت في السنكات األخيرة تطكرات سريعة كمباشرة عمى
الثكرة الرقمية ك عمى نمط المجتمعات ك عمى كؿ مف الجانب الثقافي ك اإلجتماعي ،ك التي
تسعى إلى إستغالؿ اإلمكانات المتكافرة ك التي تتجدد بشكؿ دائـ مف خالؿ أنظمة المعمكمات التي
تقكـ بالربط بأجيزة الحاسب كاألجيزة اإللكتركنية مف خالؿ شبكات اإلتصالت المتكافرة ك
الحديثة.
نتشار
يعتبر مصطمح تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت مصطمح كاسعان ك يعتبر األكثر إ نا
مف المصطمحات ذات العالقة ك كما يركز عمى دكر اإلتصالت المكحدة ك عمى التكامؿ في
اإلتصالت كالتي تتمثؿ بخطكط أجيزة الياتؼ ،اإلشارات السمكية ك الالسمكية ،أجيزة الحاسب
األلي ،البرامج الالزمة  ،األنظمة السمعية ك البصرية التي تمكف المستخدميف مف الكصكؿ إلييا
مف خالؿ عممية النقؿ ك المعالجة لمبيانات كالمعمكمات الالزمة (.)Foldoc،2013
حيث يمكف التعبير عف المصطمح بأنو مجمكعة مف التكنكلكجيا المستخدمة في نقؿ كتخزيف
البيانات كالمعمكمات بشكؿ إلكتركني ،كما أنيا مجمكعة مف األدكات كالكسائؿ التي تستخدـ
لمعالجة المحتكل الذم يراد تكصيمو مف خالؿ عممية اإلتصاؿ (منير كأخركف.)4558 ،
كما أشار الذنيبات ( )4514أف مصطمح تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت ىما مصطمحات
مترادفاف كيرتبط كالىما بأجيزة الكمبيكتر كالتطكر اليائؿ في عمـ الكمبيكتر الى
مصطمح إرتبط بالمعمكمات فقط .

أنو ليس
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( )1-2-2مراحل تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات والتصاالت :

مرحمة

ثكرة

المعمكمات

ك

اإلتصالت األكلى:
اشتممت

الثانية:

ىذه المرحمو بإختراع

الكتابة كمعرفة اإلنساف

مرحمة ثكرة المعمكمات ك اإلتصالت

مرحمة ثكرة المعمكمات كاإلتصالت

لكي

يقكـ اإل نساف بالعمؿ بيا

تمثمت

اػمػ ػثالثة:
ىذه

بظيكر

المرحمة

الطابعات بأنكاعيا كالتي كاف ليا
دكر كبير في نشر المعمكمات.

تتمثؿ ىذه المرحمة بشيره كاسعو اذ
ساىمت في زيادة حركة اإلتصالت
كتكسع انتشارىا مف خالؿ ظيكر
أنكاع

كاإلنتياء مف عيد الشفيية في

كأشكاؿ جديده لمصادر

المعمكمات منيا المسمكعة كالمرئية
كالياتؼ كالراديك ك الالسمكي.

العصر القديـ.

مرحمة ثكرة المعمكمات كالتصالت

مرحمة ثكرة المعمكمات كالتصالت

الخامسة:

الرابعة:

اشتممت عمى اإلرتباط اليائؿ ما بيف

اشتممت

تكنكلكجيا

المعمكمات

ىذه

المرحمة

باختراع

كتكنكلكجيا

الحاسب األلي كمراحؿ تطكره

اإلتصالت المختمفة كالتي عممت عمى

كمعرفة كافة الميزات كالفكائد كآثاره

تناقؿ كمية مف المعمكمات اليائمة بسرعة

السمبية كاإليجابية عمى حركة تنقؿ

فائقة في أم مكاف كأم كقت كصكل

المعمكمات عبر ك سائؿ اإلتصاؿ

بشبكات المعمكمات كاىميا النترنت

التي ارتبطت بالحاسب األلي.

طكر ىذا النمكذج مف قبؿ الباحث بإإلعتمادا عمى (القكاسمي .)4515،

13

( )2-2-2فوائد إستخدام تكنولوجيا المعمومات والتصاالت:
 -1إف إستخداـ تكنكلجيا المعمكمات ك اإلتصالت في المنظمة بشكؿ فعاؿ يزيد مف فاعميو
المنظمو ككفائة إجراءات األعماؿ فييا.
 -4إف إستخداـ تكنكلكجيا اإلتصالت الفعالو تكفر كافة المعمكمات الالزمة لممنظمة في أم كقت
كأم زماف ك اإلتصاؿ بيف مختمؼ اإلدارات داخؿ المنظمة بشكؿ أسرع.
 -3تساعد في التنكع في كافة الخدمات المقدمة مف المنظمة مف خالؿ إستخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات كاإلتصاؿ.
 -4السيكلة في تبادؿ المعمكمات كنقميا في أم كقت كأم مكاف بأقصي سرعة كدكف مجيكد
يذكر كبأقؿ تكمفة ممكنو.
 -5تساىـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصاؿ في التنمية اإلقتصادية  ،حيث تؤدم ثكرة المعمكمات
كالتصاؿ إلى نشكء كظيكر أشكاؿ جديدة مف التفاعؿ اإلجتماعي كاإلقتصادم كقياـ مجتمعات
إفتراضية جديدة  ،حيث أنيا تنتشر بشكؿ سريع ك التأثير عمي حيكية المجتمعات كأفرادىا
بمختمؼ ىكياتيـ كطبيعتيـ).)Bourgeois,2014
( )3-2-2عوائق تطبيق تكنولوجيا المعمومات و ال تصاالت:
 -1ضعؼ البنية التحتية لشبكة اإلتصالت بما فييا األجيزة ك المعدات  ،ك األنظمة
كالبرمجيات.
 -4الحاجة إلى تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت إلى الكثير مف الكقت ك الجيد
كالخبرة
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 -3ضعؼ الحكافز المادية ك المعنكية لممكظفيف العامميف في المنظمو إلستخداـ تكنكلكجيا
المعمكمػات ك اإلتصالت في الشركة.
 -4قمة الصيانة الدكرية ألجيزة ك معدات تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت.
( )3-2أبعاد تكنولوجيا المعمومات والتصاالت(: )ICT
تتمثؿ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت بمجمكعة مف األبعاد ال كىي (األجيزة (،)H.W
البرمجيات ( ،)S.Wأمف المعمكمات (( ،)Securityالمكقع اللكتركني )  ،)web site(،تطبيقات
الياتؼ النقاؿ ( )Mobile applcationكسيتـ فيما يمي شرح كؿ كاحدة مف ىذه األبعاد عمى
حدا:
( )1-3-2المعدات (:)H.W
المعدات ىي المككنات المادية التي تستخدميا المنظمة لكؿ منيا كظيفة محددة لو ك التي يمكف
رؤيتيا

ك

لمسيا

،

كما

تقسـ

إلى

نكعيف

كحدات

إدخاؿ

ك

كحدات

إخراج

كما تشمؿ عمى عدة أنكاع مختمفة مف المككنات ك الكسائط المادية التي يتـ إستخداميا في
العمميات ك المراحؿ التي تمر بيا البيانات ك المعمكمات ك منيا أجيزة الحاسكب ك الكسائط ك
األقراص الضكئية أك الممغنطة ك العديد مف ممحقات الحكاسيب إذ إف كحدات اإلدخاؿ ىي
المعدات التي تستخدـ إلدخاؿ البيانات إلى كحدة المعالجة المركزية في الحاسب األلي ،كتتككف
مف لكحة المفاتيح كالفأرة ككامي ار الكيب ك الماسح الضكئي .أما كحدات الخراج فيي المعدات
التي تستخدـ

لعرض النتائج بشكؿ مرئي أك سمعي مثؿ الشاشات ك الطابعات ك الجياز

المستخدـ لعرض البيانات أما كحدة المعالجة المركزية فيي كحدة الحاسب الرئيسة يتـ فييا
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معالجة البيانات مثؿ ،قراءة البرامج  ،ك التحكـ في عمؿ اجزاء الحاسب األخرل(،الغرباكم،
. )4514
( )2-3-2البرمجيات (:)S.W
ىك مصطمح يقكـ بكصؼ مجمكعة مف العمميات التي يقكـ بيا الحاسب األلي المتكاممة لمعمؿ
عمى حؿ مسائؿ معينة أك إجراء عمميات إحصائية أك لمعمؿ عمى تصحيحيا أك تحريرىا ،كما
يشمؿ ىذا المصطمح جميع المحتكيات التي يتككف منيا جياز الحاسكب ما عدا المككنات
المادية ،حيث أف البرمجيات تككف عبارة عف المككنات الغير مممكسة داخؿ جياز الحاسب األلي
كما تشمؿ مجمكعة مف كسائؿ التقنيات المطكرة بإستخداـ تقنيات مختمفة كمغات البرمجة ،كما
يكجد أنكاع مختمفة مف البرمجيات المستخدمة كىي المكاقع اإللكتركنية المطكرة الحديثة  ،كما يكجد
ايضا برمجيات تطبيقية عامة مثؿ :برامج معالجة النصكص  ،كأيضا البرمجيات التطبيقية
الخاصة مثؿ برامج المحاسبة المستخدمة لمياـ خاصة حسب طبيعة العمؿ ،كفي ىذا العصر
الحديث يعتمد عمى الحاسب األلي بشكؿ رئيس ،إلنجاز المياـ بشكؿ أسرع كدقة كل زاؿ الحاسب
األلي يمر بمراحؿ تطكير عدة  ،فكؿ يكـ نسمع عف تقنية جديدة  ،كميزة إضافية ليتـ الكصكؿ
الييا ك تكفيرىا في الحاسب األلي ليتناسب عممو مع العصر الحديث.
( )3-3-2أمن المعمومات (: )Security
يعد مصطمح أمف المعمكمات مف المصطمحات اليامة مع التطكر الحديث لتكنكلكجيا
المعمكمات ك اإلتصالت ك كسائؿ تخزيف البيانات ك المعمكمات ك تبادليا بطرؽ مختمفة كما يتـ
نقؿ البيانات ك المعمكمات عبر الشبكة العنكبكتية مف مكاف آلخر حيث أصبح مف الممكف
النظر إلى أمف تمؾ البيانات ك المعمكمات المتبادلة عبر الشبكة بشكؿ في غاية األىمية ،حيث أنو
يمكف تعريؼ أمف المعمكمات بأنو عبارة عف الطرؽ كالكسائؿ التي تعمؿ عمى تكفير الحماية
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لممعمكمات مف المخاطر كالتيديدات التي تكاجييا أك اإلعتداء عمييا مف قبؿ القرصنة كذلؾ مف
خالؿ تكفير األدكات كالكسائؿ الالزمة لحماية المعمكمات مف المخاطر كالتيديدات الداخمية أك
الخارجية ،كما أف حماية المعمكمات ىك أمر متكاجد منذ الزمف القديـ ك لكف بدأ إستخدامو بشكؿ
فعمي منذ بدايات التطكر الحديث في تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت ،كيرتكز أمف المعمكمات
عمى (حماية أنظمة التشغيؿ ،أنظمة حماية البرامج ك قكاعد البيانات ،أنظمة الحماية عند الدخكؿ
إلى ىذه األنظمة) حيث تعد أبسط أنكاع الحماية كالتي تككف بإستخداـ نظاـ التعريؼ بشخص
المستخدـ ،كتكثيؽ اإلستخداـ كخصكصيتو  ،كما تيدؼ ىذه الكسائؿ إلى الضماف في إستخداـ
النظاـ أك الشبكة مف قبؿ الشخص المسمكح لو ك المخكؿ بإستخداميا مف خالؿ كممات السر
بأنكاعيا كالبطاقات الذكية المستخدمة لمتعريؼ(أبك شكر.)2012 ،
كفي ىػذه الد ارسػة سػكؼ يػتـ التركيػز عمػى األبعػاد ( المكقػع اإللكتركنػي ،تطبيقػات اليػاتؼ) لمػا ليػا
أىمية المساىمة في حؿ مشكمة الدراسة.
( )4-2الموقع االلكتروني (:)web site
بتكار حديث في العالـ حيث يسمى العالـ الرقمي أك اإلفتراضي مقابؿ
تعد المكاقع اإللكتركنيو إ ان
األعماؿ التقمديو كيعتبر العالـ اإللكتركني مصنكع مف المعمكمات ك الذم يتككف مف شبكة
اإلنترنت أك شبكات األعماؿ كذلؾ مف خالؿ النمك المتزايد يكـ بعد يكـ في حجـ المستخدميف في
شبكة اإلنترنت  ،إذ تسعى الشركات كالمؤسسات العامو ك الخاصو الي تعزيز اإلستقطاب كجذب
المتعامميف ك المستخدميف مف خالؿ المكقع اإللكتركني كذلؾ بغرس الثقو اإللكتركني كالكثكؽ في
كافة جميع التعامالت التي يتمقيا المستخدـ في جميع القطاعات (الفقياء.)4514،
كيعرؼ المكقع اإللكتركني ىك تمؾ المساحة اإللكتركنية المحجكزة ضمف خادـ ما كتحت إسـ
معمكماتية
معيف في الشبكة العنكبكتية اإلنترنت ،كالمكقع اإللكتركني ىك عبارة عف مكاد
ّ
نطاؽ ّ
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ٍ
ٍ
كمتحركة
سمعية أك بصرية ثابتة
صكر أك رسكمات أك مكاد
نصكص أك
يمكف أف تحتكم عمى
ّ
ّ
ٍ
بمغات برمجية كتصميمية
كيتـ إنشاء كتصميـ المكقع اإللكتركني
كاألغاني أك مقاطع الفيديكّ ،
خاصة يفيميا الكمبيكتر كيتـ رفعو بعد ذلؾ كتحميمو عمى شبكة اإلنترنت بإستخداـ برامج خاصة
ّ
كتطبيقات معينة(الطائي كأخركف. )4559،
كيعرؼ ابك الرجاء كحسف ) 4557(،المكقع اإللكتركني أيضا بأنو مجمكعو مف أجيزة الكمبيكتر
المترابطو مع شبكة اإلنترنت التى تحتكم عمى الصفحات كيمكف الكصكؿ إلييا مف أم جياز
كمبيكتر.
كيعرؼ الزعبي كأخركف  )4554(،المكقع اإللكتركني ىك عباره عف مجمكعو متماسكو مف
النصكص ك الصفحات ك المقاطع التي ييدؼ إلى عرض ك كصؼ المعمكمات ك البيانات في أم
مكاف ك أم زماف ك يككف لو عنكاف محدد خاص .
كيرل الباحث بأف المكقع اإللكتركني بأنيا عبارة مجمكعة مف األدكات اإللكتركنية التي يستخدميا
المنظمات لعرض منتجاتيا ك أفكارىا لمزبكف إضافة بأنو طريقة لمتكاصؿ مع المجتمع.
( )1-4-2خصائص الموقع اللكتروني ( الفقياء)2014,
 -1اف يككف المكقع اإللكتركني ذك تصميـ سيؿ كبسيط.
 -4اف تككف المعمكمات ذات مكثكقيو كمتاحو لممستخدميف عمى المكقع.
 -3اف تككف الكاجيو لممكقع اإللكتركني ذك جاذبيو.
 -4اف يكفر المكقع ركابط مساعده لممستخدـ لتمقيو الخدمو.
 -5تجاكب المكقع اإللكتركني مع المستخدميف مف خالؿ تبادؿ المعمكمات.
( )2-4-2فوائد الموقع ال لكتروني (الفقياء :)2014,
 -1تكفير الكقت كالجيد لدل المستخدميف في المؤسسة.

18

 -4قياس مدل قدرة مستكل الخدمو التي تصؿ الي الزبكف كالمتكافقو مع تكقعاتو مف خالؿ
المكقع.
 -3الكصكؿ الى أكبر فئو في المجتمع مف خالؿ المكقع .
 -4إيصاؿ خدمو ذات جكده عاليو لتحقيؽ التطابؽ مع رغبات المستخدـ مف خالؿ المكقع.
 -5تحسيف األداء كاإلنتاجيو.
( )3-4-2عوائق الموقع ال لكتروني ( اليادي والصالح :)2007,
 -1إرتفاع تكاليؼ المعدات كالجيزه.
 -4تكرار نسبة األخطاء.
 -3سكء إستخداـ المكقع اإللكتركني.
 -4إختالؼ درجة الكعي كالثقافو لدل المستخدميف.
 -5غياب اإلدارة الفعالو كانعداـ التنسيؽ بيف األقساـ المختمفو.
 -6زيادة نسبة إرتفاع الشكاكم القانكنيو ضد المؤسسو.
( )5-2تطبيقات الياتف النقال (applcation

.:)Mobile

تدرب الناس لمشاركة أفكارىـ ،كخبراتيـ،
أثرت الثكرة الكبيرة في عالـ اإلنترنت الى ّ
كاىتماماتيـ عمى شبكة اإلنترنت في السنكات الخمس الماضية كمنذ إطالؽ أبؿ لياتؼ آيفكف
كأنظمة األ ندركيد كنشر متاجرىا في أنحاء العالـ ،إذ نمت التطبيقات الخاصة باليكاتؼ النقالة
لتصبح سكقان ضخمة نتيجة ليذه الثكرات اإللكتركنية.

.

يحمؿ المستخدمكف تطبيقات اليكاتؼ الذكية ليمعبكا كيديركا
إذ أصبح في أيامنا ىذهِّ ،
أعماليـ كيتكاصمكا مع أصدقائيـ كغيرىا مف النشاطات التي أصبحت جزءان ل يتج أز مف حياة
الناس اليكمية كتعد ىذه حقائؽ إذ لعبت تقنية تطبيقات اليكاتؼ النقالة دكا انر كبيرة في مجالت
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عدة في المجتمع  ،إذ يرغبكف بتعمـ تقنية التطبيقات النقالة لمساعدتيـ في العمؿ ،فيما يدرؾ رجاؿ
األعماؿ قيمة التقنية كأىميتيا.
إذ تعرؼ تطبيقات الياتؼ النقاؿ عف برنامج كمبيكتر مصمـ لمعمؿ عمى أجيزة الياتؼ النقاؿ
الذكية ك األجيزة المكحية كغيرىا  ،إذ تعد المكجة الجديده الحديثة في إستخداـ الياتؼ النقاؿ  ،لذا
أصبح الياتؼ النقاؿ ليس لإلتصالت الصكتيو فقط بؿ تعددت إستخداماتو مثؿ تبادؿ الصكر
كالرسائؿ كاستخداـ اإلنترنت  ،مما أصبح إستغالؿ ىذه اإلمكانيات مف خالؿ عمؿ تطبيقات تفيد
المستخدـ كيتـ تحميؿ ىذه التطبيقات تبعا لمتجر الشركو المصنعو لمياتؼ النقاؿ(العزـ .)4516،
( )1-5-2فوائد استخدام تطبيقات الياتف النقال (الجريسي و أخرون :)2014,
 -1دعـ إمكانية الكصكؿ إلى العالمة التجارية.
 -4زيادة المبيعات.
 -3دعـ الحضكر عمى األجيزة النقالة.
 -4التكاصؿ مع الزبائف الفعاليف.
التجدد في العمؿ.
 -5تكليد
ّ
 -6تحسيف تقنيات العمؿ مف خالؿ شبكات التكاصؿ الجتماعي
( )2-5-2التحديات التي تواجو استخدام تطبيقات الياتف النقال:
 -1الحاجة إلى تأسيس بنية تحتية  ،تتضمف شبكات لسمكية ،أجيزة حديثة كانتاج برمجيات
تعميمية.
 -2سعة التخزيف محدكدة ك خاصة في اليكاتؼ النقالة ك األجيزة الرقمية الشخصية بسبب
صغر سعة الذكاكر الداخمية.
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 -3صعكبة إدخاؿ المعمكمات إلى تمؾ اليكاتؼ خاصة مع صغر حجـ لكحات المفاتيح
إضافة إلى صعكبة إستخداـ الرسكـ المتحركة  Moving Graphicsخاصة مع الياتؼ
النقاؿ.
 -4الصعكبات التقنية ك األمنية .
 -5الثقافة التعميمو لممستخدـ كعدـ قدرتة عمى التعامؿ مع التطبيؽ.
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( )3-5-2نموذج عن تطبيق الياتف النقال لمتكسي المميز:
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( )6-2إدارة معرفة الزبون:
تعد إدراة معرفة الزبكف أحد أنكاع إدارة المعرفة ذات العالقة بإدارة عالقات الزبائف،
كيعتبر الزبائف ىـ أحد المصادر الخارجية لممعرفة بالنسبة لممؤسسات ك الشركات حيث
يعتبر الزبائف مصد انر لمعرفة الحاجات التي تطكر الخدمات كالمنتجات ككمما كانت
المؤسسة أكثر قدرة عمى التفاعؿ العميؽ ك اإلستجابة األسرع كمما كاف التطكر لممعرفة
بشكؿ أسرع ك أفضؿ بالسكؽ ك تككف أكثر نمكا ك تكجيان لممستقبؿ كعميو فأف فاعمية إدارة
معرفة الزبكف تساىـ في فيـ أفضؿ إلحتياجات الزبكف مما يؤدم ذلؾ الى فيـ أكبر ليذه
الحاجات ك التكقعات الفعمية لمزبكف كما يؤدم ذلؾ في إبتكار منتجات كخدمات ذات
طابع مميز تتالئـ مع ما يطمح إليو الزبكف كىذا يعزز أكاصر الثقة ك العالقة بيف الزبكف
كالمؤسسة (الجنابي .)4556 ،
تعرؼ إدارة معرفة الزبكف بجيكد المؤسسة لمحصكؿ عمى معرفة الزبكف إذ تبذؿ المنظمة
جيكدا كبيرة لمحصكؿ عمى المعرفة التي تتعمؽ بالزبائف كمف بيف الجيكد التي تمؾ تركز عمى قيمة
التفاعؿ الشخصي كيتـ ىذا التركيز ىنا عمى طريؽ تبني المؤسسات لتحقيؽ ميزة المعرفة التي
يمكف أف تتحقؽ مف خالؿ التفاعؿ مع الزبائف( صادؽ .) 4514،
كما يمكف أف تعرؼ إدارة معرفة الزبكف عف أنيا مجمكعة مف الجيكد التي تبذليا الشركة
لفيـ ك إدراؾ حاجات الزبكف ثـ العمؿ عمى تمبيتيا مف خالؿ جمع تكجيو المعمكمات ك البيانات
مف الشركة الى الزبكف كبالعكس ،كذلؾ مف أجؿ تقكية العالقو بيف الزبكف مع المؤسسة مما
يحقؽ رضاه ك كلئو (الجنابي .) 4556،
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كما عرؼ ( )2011،Dongإدارة معرفة الزبكف عمى أنيا إحدل ميارات التعممية التي يحصؿ
عمييا مف الزبكف كاإلكتساب ك الخمؽ ك اإلحتفاظ بالمعرفة إضافة إلى مناقمة تمؾ المعرفة في
سبيؿ تطكير األداء كاإلبداع في المنتجات كالخدمات التي تقدميا المؤسسة.

() 1-6-2عناصر إدارة معرفة الزبون:
تتككف إدارة معرفة الزبكف مف ثالثة عناصر كجية نظر ( )Peppers, 2011كما يمي:

أوال :الدارة
إف اإلدارة ليس نشاطان يقع ضمف قسـ التسكيؽ فقط ،كلكف يتضمف أيضا التغيير المنظمي
المستمر في الثقافة ك العمميات ك الييكؿ ك التكنكلكجيا التي تتبناىا المنظمة مف أجؿ تحقيؽ بنية
تحتية مناسبة تمكف المنظمة مف إستيعاب ىذا المدخؿ ،إف معمكمات الزبكف التي يتـ جمعيا
تتحكؿ إلى معرفة المنظمة التي تقكد األنشطة ألخذ ميزة المعمكمات كالفرص السكقية.

ثانيا :المعرفة:
ىي منيجية شاممة لتحسيف دائـ في التعامؿ مع المعرفة عمى جميع مستكيات المؤسسة  ،كتعرؼ
إدارة المعرفة أيضا بأنيا مدخؿ نظامي متكامؿ لتحديد اإلدارة ،كالمشاركة في كؿ المكجكدات
المعرفية لممؤسسة مثؿ قكاعد البيانات ك الكثائؽ ،السياسات ك اإلجراءات كتضاؼ إلى ذلؾ
الخبرات الضمنية المتاحة لمعماؿ كتجاربيـ السابقة (.)Drummond, 2005

ثالثا :الزبون:
يعد الزبكف ىك المصدر الكحيد ك األساسي لمربح الحالي ك النمك المستقبمي لممنظمة  ،كالزبكف
الجيد ىك الذم يكفر ربحان أعمى بأقؿ مكارد ممكنة  ،كىذا نادر الحصكؿ بسبب أف زبائف اليكـ
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ىـ اكثر معرفة ك المنافسة شديدة بيف المنظمات  ،كليذا تعد التكنكلكجيا تمكف أف تكفر ك تمبي
إحتياجات الزبائف ك القدرة عمى التميز بيف الزبائف كادارتيـ.
) )7-2أبعاد ادارة معرفة الزبون:
تتمثؿ إدارة معرفة الزبكف بمجمكعة مف األبعاد تتمثؿ (معرفة مف الزبكف  ،معرفة لمزبكف ،معرفة
عف الزبكف) كسيتـ فيما يمي شرح كؿ كاحدة مف ىذه األبعاد عمى حدا:
( : )1-7-2معرفة من الزبون:
ىي نكع مف أنكاع المعرفة (أك البيانات ك المعمكمات التي يمكف تحميميا ك تفسيرىا ك تحكيميا
في النياية إلى المعرفة) كالتي تحصؿ عمييا المنظمة مف عمالئيا مف أجؿ تعزيز منتجاتيا
كخدماتيا بشكؿ افضؿ.
( )2-7-2معرفة لمزبون:
يمث ػػؿ الزب ػػكف المرك ػػز المي ػػـ ال ػػذم تنص ػػب عمي ػػو جمي ػػع األنش ػػطة ألم منظم ػػة إذ أف ق ػػدرة
المنظمة عمػى التنػافس فػي السػكؽ يعتمػد عمػى مقػدار اإلشػباع ك الرضػا الػذم يمكػف تحقيقػو لمزبػكف
فالمنظمػػات التػػي تريػػد البقػػاء فػػي طميعػػة المنافسػػيف ىػػي التػػي تػػتمكف مػػف ترجمػػة حاجػػات ك رغبػػات
الزبػكف إلػى منتجػػات أك خػدمات مطابقػػة لحاجاتػو ك رغباتػػو محققػة أكبػػر إشػباع لػػو ك بشػكؿ أفضػػؿ
مػػف المنافسػػيف  ،لػػذا سػػعت الكثي ػر مػػف منظمػػات األعمػػاؿ إلػػى تطػػكير ك بنػػاء عالقػػات مػػع زبائنيػػا
لمعرفة المزيد عف حاجاتيـ ك رغباتيـ لتحقيؽ تدفؽ معمكمات عالية الدقة عػف الزبػائف ،ك إسػتخداـ
ىذه المعمكمات في إتخاذ الق اررات التسػكيقية الخاصػة بجكانػب ميمػة مػف عناصػر المػزيج التسػكيقي
كاختي ػػار مكاص ػػفات المنت ػػكج أك اختي ػػار مناف ػػذ التس ػػكيؽ أك تص ػػميـ الرس ػػالة التركيجي ػػة  ،كاف ذل ػػؾ
سيعزز قدرة المنظمة في تحسيف عركض المنتكج أك الخدمات كفؽ ىذا المنظكر كسيمكف المنظمة
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مف اإلحتفاظ بيػكلء الزبػائف لفتػرة طكيمػة فضػالن عػف إكتسػاب زبػائف جػدد  ،كسيسػمح ذلػؾ لممنظمػة
باإلستجابة السريعة لإلحتياجات المتغيرة لمزبائف( .) zhang , 2011
كم ػ ػ ػ ػػا تع ػ ػ ػ ػػرؼ المعرف ػ ػ ػ ػػة لمزب ػ ػ ػ ػػكف ن ػ ػ ػ ػػكع م ػ ػ ػ ػػف أنػ ػ ػ ػ ػكاع المعرف ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػ ػػدميا المنظم ػ ػ ػ ػػة
إلػػى زبائنيػػا مػػف أجػػؿ تقػػديـ كػػؿ مػػا لػػدييا ممػػا يحتاجػػو الزبػػائف  ،كغالبػػا يمكػػف الحصػػكؿ عمػػى ىػػذه
البيانػ ػػات كالمعمكمػ ػػات مػ ػػف قبػ ػػؿ عمػ ػػالء المنظمػ ػػة أك مصػ ػػادر المنظمػ ػػة الخاص ػ ػة بيػ ػػا ،أك معاىػ ػػد
المعمكمات كاإلستشارات أك المنافسيف (الجبالي )4514،
( )8-2نماذج إدارة معرفة الزبون (المحاميد وأخرون: )2014 ,
يكجد العديد مف نماذج إدارة معرفة الزبائف كالتي مف شأنيا مساعدة المؤسسات في تطبيؽ
إدارة معرفة الزبكف كىذه النماذج تعتبر ضركرية لكافة المؤسسات التي تطمح أف تبني عالقة جيدة
مع زبائنيا كخاصة ىذه النماذج:
أوال : (Murillo & Annabi, 2002):
يكضح ىذا النمكذج عممية مؤلفة مف ثالث خطكات تعمؿ عمى تجميع المعرفة مف خالؿ
التفاعؿ الشخصي مع الزبائف ،كيحقؽ ىذا نكع مف التفاعؿ الشخصي فيما يتعمؽ بإدارة معرفة
الزبكف ،كما يقكـ بالمساعده في تجميع المعرفة مف الزبكف كما يعمؿ عمى

تشخيص المعرفة

التي يحتاج إلييا الزبكف كالتي ينبغي عمى الشركة جمعيا ،كألف التفاعؿ عممية مف طرفيف ،فاف
كال ىذيف الطرفيف (الزبكف كالمنظمة) يجمع المعرفة.
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ثانيا:(Bueren, et al, 2005- Gebert, et al ,2003 ) :
حيث تـ تطكير إدارة معرفة الزبكف مف قبؿ الباحثكف كالتي تصنؼ الى ستة عمميات
رئيسة إلدارة عالقة الزبكف ،كما يكجد كأربع أدكات إلدارة المعرفة التي تدعـ ىذه العمميات
المحددة ،كما يكجد حالت تطبيقية مف صناعة الخدمات المالية تبيف كفاءة إطار إلدارة معرفة
الزبكف التي قدميا الباحثكف ك كيؼ يمكنو أف يساعد لتخاذ الق اررات اإلدارية مف خالؿ دعـ إدارة
المعرفة لعمميات إدارة عالقة الزبكف.
ثالثا :نموذج ): (Ton Su, et al, 2005
يعد ىذا النمكذج إلدارة معرفة الزبكف الكتركنيا  ، Electronic An CKMإذ يحرص كيؤكد
عمى كجكد قنكات اتصاؿ ثنائية التجاه بيف الزبائف كالمنظمة ،ىذا يؤدم الى التفاعؿ مع
الزبائف ك يؤسس لممنظمات إستراتيجيات يمكنيا مف تطكير منتجات إبداعية جذابة أك تحسف إذ تـ
دمج تكنكلكجيا المعمكمات داخؿ نمكذج إدارة معرفة الزبكف  CKMاذ يتضمف ىذا النمكذج مما
يمي:
 -1تحديد خصائص كفكائد المنتج.
 -4تصنيؼ كال حاجات الزبائف .
 -3تجزئة السكؽ لتحكيؿ معرفة الزبكف الضمنية إلى معرفة مصنفة.
 -4كضع إطار لحاجات الزبائف .
 5إستخداـ تقنية التنقيب عف البيانات لتطبيؽ تجزئة السكؽ.
كيرل الباحث بأف النمكذج الثالث ىك األكثر تطك ار كقد يككف مناسبا ألستخدامو مف قبؿ المؤسسة
لما لو عدة مزايا.
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( )9-2فوائد إدارة معرفة الزبون :
ىنالؾ العديد مف الفكائد التي تحققيا إدارة معرفة الزبكف كمف ىذه الفكائد كما يراىا
(:)glibert، 2005
 .1زيادة التعاكف بيف المنظمات كزبائنيا األمر الذم قد يساعد عمى خمؽ معرفة جديدة لممنظمو
كالزبكف التي مف شأنيا أف تصبح ىذه المعرفة ىي القائدة كالمحرؾ األساسي لعمميات اإلنتاج
البداعية ك اإلبتكارية.
 .4ليا تاثير في إنعكاس نتائج األعماؿ مف زيادة في المبيعات كاألرباح مف خالؿ تشكيؿ
مجمكعات عمؿ تتككف مف المؤسسة ك الزبائف كيككف ىذه المجمكعات األثر الكاضح عمى
عمميات المؤسسة الداخمية.
 .3زيادة إستخداـ التكنكلكجيا في تقكية اإلتصالت مع الزبائف ك زيادة المعرفة ك ىذا يؤدم الى
تقميؿ تكاليؼ اإلتصاؿ مع الزبائف كزيادة التكاصؿ المباشر ك الغير مباشر مع الزبائف .
 .4تكسع نشاطات المنظمو مف خالؿ تحكيؿ نمط الزبكف مف النمط الفردم الى النمط الجماعي
حيث ستصبح ذات قيمة ك مكلدة لممعرفة عف األسكاؽ كىذا يساعد المؤسسة عمى تجزئة السكؽ
إلى مجمكعات متجانسة ذات خصائص متشابية.
 .5إستفادة المنظمو ك تنمية نشاطاتيا مف خالؿ التعمـ مف الزبائف حيث تقكـ بصياغة
إستراتيجيات جديدة لممؤسسة بما ينسجـ مع حاجات ك رغبات الزبكف .
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( )10-2التحديات التي تواجو ادارة معرفة الزبون (:)zack،2003
 -1الثقافة  :تخمتؼ مف شخص الى أخر حيث أنيا تقكـ بالتغير في ثقافة المنظمة كتككف فمسفة
المنظمة بالتكجو إلى زيادة المعرفة عف الزبائف كفتح قنكات التفاعؿ مع الزبكف الى أنيا عممية
تحتاج إلى تغيير في سمكؾ العامميف ك إف تنعكس داخؿ المنظمة ك تعزز ثقافتنا فييا باتجاه
الزبكف.
 -4السرية كالخصكصية :ينبغي عمى المنظمات أف تراعي سرية ك مشاعر الزبائف كمعمكماتيـ
الخاصة بيـ كىذا يحتاج الى دراسة جميع الجكانب في طبيعة تعامميا مع زبائنيا لذا يجب عمى
المنظمة أخذ المعمكمات عنيـ كتقكـ ببناء الثقة في العالقة مع كؿ زبكف ك التعامؿ معو كفقا
لخصكصياتو كىذا يحتاج الى رسـ سياسات عمؿ فعالة تستجيب كتراعيا لسرية ك الخصكصيو
كىذا يعد أم ار في غاية األىمية.
 -3الميارات ك الكفايات :يجب أف يككف ىناؾ تكجو نحك الزبكف كتغيير العمميات الداخمية ك
العمميات الثقافية التي تحتاج الى غايات فيـ الزبائف كسمككو ك التي تتضمف التفاعؿ
اإليجابي معيـ كما أف يجب تحكيؿ ىذا الفيـ الى معرفة التي تحتاج الى ميارات باإلضافة
الى إستخداـ تكنمكجيا المعمكمات ك اإلتصالت لتطكير المعمكمات ك تحكيميا الى معرفة
يحتاج الى ميارات ك كفايات اخرل تقنية فإف تطبيؽ إدارة معرفة الزبكف تحتاج الى مجمكعة
متكاممة مف الميارات ك الكفايات في المنظمات التي تريد الحصكؿ عمى الميزة التنافسية
كالديمكمو مف خالؿ إدارة المعرفة عف الزبكف التي تمتمكيا.
 -4المتغيرات الييكمية لمزبكف  :كىي التي تتطمب تطبيقات إدارة معرفة الزبكف بصكرة فعالة التحكؿ
مف التنظيـ المرتكز عمى المنتج الى التنظيـ المرتكز عمى الزبكف حيث تبدأ عمميات تنظيـ
الييكؿ بصكرة معاكسة مف الزبكف الى التسكيؽ.
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( )1-10-2المقارنة بين إدارة عالقات الزبائن و إدارة المعرفة و إدارة معرفة
الزبائن:
إدارة عالقات الزبائن:
تؤدم إدارة عالقات الزبائف دك انر ميمان في القطاع الخدمي حيث أنيا تكاجو في األسكاؽ بيئة
تنافسية كغير مستقرة كنظ انر لحدة المنافسة في ىذا القطاع فإف معظـ القطاعات الخدمية يركف إف
مف الميـ اإلستجابة بسرعة ك فاعمية لتغير أنماط الطمب مف الزبائف  ،كلمحفاظ عمى ربحية
الزبكف يجب إتباع سياسات ك إجراءات ىادفة لتحقيؽ المنافسة القكية مف خالؿ إدارة عالقات
الزبائف كأبعادىا ،إف القطاعات الخدمية ل تعرؼ مف ىـ الزبائف كماىية تكقعاتيـ كاحتياجاتيـ
المفركضة عمى الخدمات المقدمة لدييـ كأيضان كيؼ تتمكف ىذه الشركات إف تضمف أنيـ يعممكف
عمى تقديـ أفضؿ الخدمات الى الزبائف  ،كلذلؾ تحكؿ العديد مف شركات تركيزىا عمى إستخداـ
إدارة

عالقات

الزبائف

ككسيمة

لبناء

كتطكير

عالقات

جيدة

مع

الزبائف

(.)appapers.com,2012
كما تعد النظرة األكلى لمكضكع إدارة معرفة الزبكف تسمية أخرل لمكضكع إدارة عالقة الزبكف ك
إدارة معرفة الزبكف  ،كلكف إدارة معرفة الزبكف تتطمب تفكي انر مختمفان مع كجكد مجمكعة مف
العناصر ،كادارة المعرفة تركز في البداية عمى المعرفة مف الزبكف (المعرفة التي تنشأ لدل الزبكف)
أكثر مف تركيزىا عمى المعرفة حكؿ الزبكف ،كخصائص إدارة عالقات الزبائف ،ك تدرؾ المؤسسات
اليكـ بأف زبائف المؤسسة يمتمككف معرفة أكثر مف المعرفة التي يمكف لشخص ما أف يخمنيا،
كتبحث المؤسسات بشكؿ مستمر عف المعرفة مف خالؿ التفاعؿ المباشر مع االزبكف ،كما أنيا
تبحث عف المعرفة حكؿ الزبكف مف ممثمي المبيعات ،كاف مديرم المعرفة يركزكف بشكؿ أساسي
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عمى تحكيؿ العامميف مف معالجيف لممعرفة إلى ناشريف لممعرفة ك ىذا يتحقؽ مف خالؿ الشبكات
الداخمية لممشاركة في المعرفة )(Gibbert,2005
( )11-2سمات المعرفو لمزبون:
المعرفة يتـ تككينيا كتحديدىا كاإلحتفاظ بيا ك نشرىا ك تعديميا ك إستخداميا بإستمرار مع عمميات
إدارة المعرفة لمزبكف ،ككذلؾ تتطمب تحديد أىداؼ إدارة المعرفة لمزبكف اليامة لعمميات األعماؿ.
كتخضع سمات إدارة المعرفة لمزبكف ذات الصمة بعمميات إدارة عالقات الزبكف إلى الشركط
التالية (:)Zanjani et al, 2008
 سمات المعرفة يجب أف تككف ذات أىمية لألعماؿ كقيـ المؤشر يجب أف تؤثر إما في الكمؼأك في إيرادات عمميات إدارة معرفة الزبكف.
 السمات المعرفية يجب أف تككف قابمة لمقياس مف قبؿ اإلدارة كعمميات األعماؿ. سمات المعرفػة اإلضػافية يجػب أف تشػكؿ ىػيكالن أك إطػا انر منسػجمان مػع السػمات المختػارة كالتػيتتكامؿ في إنمكذج إدارة المعرفة.
( )1-11-2خصائص المعرفو لمزبائن (عمي :)2015,
 مساعدة الزبائف عمى إتخاذ الق اررات المرضيو لمشترياتيـ.
 تقيـ إحتياجات الزبائف.
 تقديـ المنتجات ك الخدمات التي تمبي إحتياجات الزبائف.
 كصؼ المنتج ك الخدمة بدقة.
 تقديـ كافة العركض التسكيقة التي تتناسب مع مصالح الزبائف.
 المصداقية مع الزبكف كتجنب التالعب معو.
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( )2-11-2فوائد المعرفة لمزبائن (عمي:)2015,
 إيجاد تصميـ أفضؿ لممنتجات ك الخدمات التي تقدميا المنظمة .
 المعرفة لمزبكف تبيف معرفة مدل التنافس لممنتج .
 تسيـ في تعزيز الكلء لمزبكف.
 تسيـ في زيادة التعاكف كخاصة التعاكف بيف المنظمة ك الزبكف.
( )3-11-2التحديات التي تواجو المعرفة لمزبائن (الفقياء :)2015 ,
 -1الخصكصػػية  :يخشػػى العديػػد مػػف الزبػػائف إعطػػاء بيانػػات كافػػة اإلحتياجػػات ك الرغبػػات
الخاصة فيو خشية كصكليا إلى أشخاص غير معنييف قد تسبب ليـ مشاكؿ مستقبالن.
 -2عكائػػؽ ثقافيػػة  :تمعػػب الثقافػػة اإلجتماعيػػة مثػػؿ العػػادات ك التقاليػػد دك انر كبيػ انر كخاصػةن فػػي
المدف الصغيرة ك البعيدة عف المدف الرئيسية مف حيث التقدـ العممي ك تمبية الرغبات ليـ.
 -3التط ػػكر السػ ػريع ف ػػي التكنكلكجي ػػا الرقمي ػػة  :حي ػػث تحت ػػاج المنظم ػػات كبش ػػكؿ مس ػػتمر إل ػػى
متخصصػػيف فػػي المكاكبػػة مػػع التقػػدـ التكنكلػػكجي فػػي المعرفػػة لمزبػػائف كذلػػؾ لرفػػع فعاليتيػػا
كقدرتيا التنافسية في سكؽ يمتاز بالمنافسة الشديدة .
( )12-2معرفة عن الزبون:
تعػػد إدارة المعرفػػة عػػف الزبػػكف يقػػع فػػي إطػػار إسػػتخداـ ىػػذه المعرفػػة لمحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات
حػ ػ ػػكؿ تفضػ ػ ػػيالتو كخصائصػ ػ ػػو  ،ك إسػ ػ ػػتخداـ ىػ ػ ػػذه المعمكمػ ػ ػػات فػ ػ ػػي إتخػ ػ ػػاذ ق ػ ػ ػ اررات إسػ ػ ػػتراتيجية
تسكيقية فعالة.
كقد سعت الكثير مف المنظمات إلى تحقيؽ تكافؽ كاضح بيف إدارة المعرفة كادارة العالقة مع
الزبكف مػف خػالؿ إسػتخداـ تكنمكجيػا المعمكمػات كاإلتصػالت فػي بنػاء قاعػدة معمكمػات عػف زبائنيػا
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مػػف خػػالؿ عالقػػة تفاعميػػة مػػع الزبػػكف إذ تمكنػػت المنظمػػة مػػف اإلتصػػاؿ بػػالزبكف بسػػيكلة كفػػي كػػؿ
أرجاء العالـ عف طريؽ شبكة المعمكمات( اإلنترنت) كتمكف الزبكف أيضان مػف إسػتخداـ ىػذه الشػبكة
لمكصكؿ إلى قكاعد معمكمات المنظمة مف خالؿ إستخداـ كسائؿ تكنكلجيػا المعمكمػات كاإلتصػالت
الحديثو كقد عممت الكثير مف المنظمات بجيد كبير في متابعػة زبائنيػا بشػكؿ مسػتمر ك إسػتخراج
المعمكمات المفيدة التي يطرحيػا الزبػائف كتحكيميػا إلػى معرفػة ك تنظيميػا ك خزنيػا ك ذلػؾ لمتعػرؼ
عمى إىتماـ الزبكف ()Kocoglu,2012
( )1-12-2فوائد المعرفة عن الزبون ( الطائي :)2008 ,
 .1تحسيف جكدة المنتجات.
 .4تحسيف خدمات الزبكف.
 .3تحقيؽ رضا الزبكف .
 .4زيادة المبيعات.
 .5تحسيف اإلحتفاظ بالزبكف.
 .6معرفة حاجات الزبكف المتجددة .
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( )13-2نبذة مختصرة عن مجموعة شركات ابو الحاج التكسي المميز:
تعد مجمكعة ابكالحاج مف الشركات الكبرل التى تعمؿ في شتى المجالت اذ تعمؿ في
اإلستثمارات ك العقارات لكف إىتماتيا األكبر في قطاع النقؿ في المممكة الردنية الياشمية كىي
األفضؿ في قطاع النقؿ مف خالؿ ريادتيا كتفكقيا في ىذا

المجاؿ..

شركة أبك الحاج أطمقت في قطاع النقؿ مفيكـ جديد لخدمة المجتمع ك السياحو كىك التكسي
المميز :ىك تعريؼ جديد في مفيكـ خدمات النقؿ  ،كتطكير بنية المكاصالت في األردف ،اذ تشيد
نمكا كبي ار ك مستم ار في مجالت النقؿ المختمفة .
تقكـ المجمكعة بإستخداـ طرؽ التكنكلكجيا كاإلتصالت الحديثو في تطكير قطاع المكاصالت
الخاص في شركتو في األردف كما يسعى أيضا في إستخداـ سيارات فائقة الجكده ك صديقو لمبيئو.
تسعى شركات أبكالحاج إلى تطبيؽ التكسي المميز الذم يترجـ رؤل كتطمعات جاللة الممؾ
أف تكجو الشركة إلستخداـ ىذا النكع مف السيارات يأتي ترجمة لرؤية جاللة الممؾ عبداهلل الثاني
باإلعتماد بشكؿ أكبرعمى الطاقة البديمة ك المتجددة لمتخفيؼ مف عبء فاتكرة المشتقات النفطية،
كتنكيع مصادر الطاقة ك الحفاظ عمى البيئة ك يتمثؿ في خمؽ سيارة خالية مف اإلنبعاثات الضارة
(صديقة لمبيئة) ،إذ تمتمؾ الشركة  155سيارة تكسي الكترؾ ( تعمؿ بالنظاـ الكيربائي ) في
السكؽ المحمية كحكالي  355سيارة (ىجينة) .
تقكـ شركة التكسي المميز بإستخداـ ك تطبيؽ طرؽ التكنكلكجيا ك اإلتصالت الحديثو لتقديـ
أفضؿ الخدمات ك السالمة العامو لممجتمع المحمي كما تسعى دائما الى تحقيؽ رغبات الزبكف
كذلؾ لتحقيؽ أفضؿ تميز مف خالؿ معرفة ما يخص الزبكف إذ تكفر الحمكؿ المناسبة لتمبية
إحتياجات النقؿ ،مع مراعاة الكقت المناسب ك التكمفة ك السالمة في النقميات بينما تركز الشركو
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عمى أىدافؾ  ،ك لممساعدة في بناء عممؾ ك تكفير كسائؿ نقؿ بجكدة كفعالية ككفائو كالخدمات
التي تمبي إحتياجات كرغبات الزبكف ك تسعى الشركة الى .
 -1أف يككف عمالئو راضكف بأعمى قدر ما يقدمو مف خدمات مجاؿ النقؿ كالمكاصالت.
 -4تضع السالمة العامة لمعمالء كأىـ اعتبار في جميع نشاطاتو.
 -3تخضع نشاطات الشركة ألعمى المعايير األخالقية كالمينية ك زيادة الكفاءة لعمالئيا ،كتكفير
مناخ عمؿ متميز لمكظفييا كالمشاركة في المجتمع  ،مف خالؿ التحفيز كتكفير البتكار
كالتخصص لجميع أعماليا ،لتحقيؽ متطمبات جميع عمالئنا .
 -4أف تصبح الشركة رائدة في مجاؿ خدمات النقؿ كالمكاصالت.
https://www.AbuAlhajgroup.com
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( )13-2الدراسات السابقة:
 -1دراسة ( )Wahab et al,2016بعنكاف:
“The Relationship between E-Service Quality and Ease of use on
an

Performance:

)(CRM

management

Relationship

Customer

”Empirical Investigation in Jordan Mobile Phone Services
"العالقة بين جودة الخدمة االلكترونية وسيولة إستخداميا في اداء إدارة عالقات الزبائن:
دراسة ميدأنية في خدمات شركات اليواتف النقالة في االردن "
كقد ىدفت الدراسة الى بيأف أىمية اداء إدارة عالقات الزبائف األلكتركنية لمزبكف بإعتبارىا
استراتيجة اعماؿ كتسكيؽ شامؿ تجمع بيف الناس كتيدؼ أيظان لجذب الزبائف كاإلحتفاظ بيـ
مف خالؿ األنترنت كالياتؼ المحمكؿ لخفض تكاليؼ كزيادة الربحية عف طريؽ تكطيد مبادلء
كلء الزبكف .حيث تعتبر ىذه الدراسة كصفية ميدانية ،اما مجتمع الدراسة فيك يضـ كافة
زبائف اليكاتؼ النقالة في األردف ،حيث بمغ حجـ العينة  488زبكف.
أضيرت النتائج إف اداء إدارة عالقات الزبائف يزداد مف خالؿ تكرار عممية الشراء،
ك الكممة المنطكقة ،كاإلحتفاظ بالزبائف ،كالشراء مف خالؿ الكلء لمعالمة التجارية  ،ك رضا
الزبائف إف التنافسية بيف شركات اليكاتؼ النقاؿ مف خالؿ زيادة عدد المشترركيف تكمف في
تقديـ خدمة كجكدة عالية لمزبائف ،كما أضيرت النتائج بيف إدارة عالقات الزبائف كجكدة
الخدمة األلكتركنية .كمنيا ما يميز الدراسة الحالية عف ىذه الدراسة ىك أستخداـ أبعاد إدارة
عالقات الزبائف (إدارة المعرفة الزبكف ،العمميات) كالمتغير التابع إدارة معرفة الزبكف
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 -4دراسة عبدالميدم :)4516(،
أثر "تكنولوجيا المعمومات والتصاالت" وعناصر المزيج التسويقي عمى جودة الرعاية الصحية
" دراسة حالة في مركز الحسين لمسرطان – االردن ".
تسعى ىذه الدراسة إلى تكضيح مدل تبني كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات لمركز الحسيف
لمسرطاف في المممكو الردنية الياشمية ك أعماؿ الصحة اإللكتركنية بكفاءة كفعالية حيث ىدفت
ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت المتمثمة بأبعادىا
(األجيزة ،البرمجيات كأمف المعمكمات) باإلضافة إلى عناصر المزيج التسكيقي كالتي تتمثؿ ببعدم
المكاف كالتركيج عمى جكدة الرعاية الصحية المتمثمة بالتعاطؼ كالتككيد ،حيث تـ اعتماد عينة
مالئمة بمغ تعدادىا ( ) 453مبحكثا مف المدراء في اإلدارتيف الكسطى كالعميا في مركز الحسيف
لمسرطاف ،كتـ اإلعتماد في جمع البيانات عمى اإلستبانة التي تـ تصميميا لمكضكع ىذه الدراسة،
كتـ إجراء الدراسة بأسمكب المنيج الكصفي التحميمي كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :كجكد
أثر ذم دللة إحصائية إلستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت كالتي تمثمت في (األجيزة،
البرمجيات ،كأمف المعمكمات) عمى جكدة الرعاية الصحية مف خالؿ عناصر المزيج التسكيقي في
مركز الحسيف لمسرطاف ،كمف أىـ النتائج ضركرة العمؿ عمى تطكير استخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات كاإلتصالت مف حيث تكفير األجيزة المالئمة إلنجاز العمؿ

كتحسيف األنظمة

المستخدمة بالمركز كالتي مف شأنيا أف تساىـ في زيادة كسائؿ الراحة لممرضى كتكفير برامج
لحماية البيانات.
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 -3دراسة المحاميد كأخركف  )4515( ،بعنكاف:
"أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي" ( دراسة حالة
20مصرف العراق ,بغداد).
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كاختبار مدل

العالقة بيف إدارة معرفة الزبكف  ،كتطكير

الخدمات الجديدة ك األداء التسكيقي ،كما أجريت ىذه الدراسة عمى مجتمع في مدينة بغداد  ،أما
العينة التي أجريت عمييا الدرسة فقد شممت مديرم تطكير الدراسة مف جميع العامميف في (( 45
مصرفا في مدينة بغداد  ،كمديرم خدمات الزبائف ،كرؤساء األقساـ العامميف ،الدراسة ،تـ تطكير
استبانة خاصة بناء عمى الدراسات ذات العالقة بمكضكع الدراسة .كما تكصمت الدراسة إلى عدد
مف النتائج منيا :إرتفاع مستكل إدارة معرفة الزبكف ك تطكير الخدمات الجديدة كاإلداء التسكيقي
في المصارؼ التجارية العراقية .إضافة إلى ،كجكد أثر ذم دللة إحصائية إلدارة معرفة الزبكف
في تطكير الخدمات الجديدة كالداء التسكيقي كأكثر مف ذلؾ ،ك كجكد أثر مشترؾ إلدارة معرفة
الزبكف كتطكير الخدمات الجديدة في األداء التسكيقي لممصارؼ بأبعاده الثالثة :الربحية؛ معدؿ
نمك الحصة السكقية كاإلحتفاظ بالزبائف .عمى كأخي ار النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،كما قامت
الدراسة بتكصيو ضركرة تعزيز ادارة المصارؼ لقدرات إدارة المعرفة كالتي تعمؿ عمى جمع
كتصنيؼ كتنظيـ المعرفة كتكامميا كتنقيتيا كحفظيا كتكزيعيا إلى مصادر اتخاذ الق اررات المختمفة.
كما أف إدارة معرفة الزبكف أم ار ىاـ لتمبية حاجات المنظمو لعتبارىا أكلكية ا إسترتيجية ككنو
يمثؿ جزء مف استراتيجيات إدارة المعرفة التنظيمية حيث إف اإلدارة الفعالة لمعرفة الزبكف يمكف أف
تحسف بشكؿ ممحكظ ميزة .
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 -4دراسة قوقو :)2016( ,
أثر إدارة معرفة الزبون وادارة عالقات الزبون عمى األداء التسويقي )دراسة ميدانية عمى
البنوك التجارية األردنية في مدينة عمان-األردن(
ىدفت الدراسة إلى بياف أثر إدارة معرفة الزبكف كادارة عالقات الزبكف عمى األداء التسكيقي ،
كقد تككف مجتمع كعينة الدراسة مف المديريف العامميف في اإلدارتيف العميا كالكسطى في البنكؾ
التجارية األردنية البالغ عددىـ ( )13بنؾ ،كتـ أخذ العينة مف ( ) 8بنكؾ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
أستخدـ المنيج الكصفي التحميمي لجمع البيانات ختبار الفرضيات مف خالؿ كتحميميا كاستخداـ
اإلستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،مؤلفة مف ( ) 33فقرة ،كتـ تكزيع ( )411إستبانة ،تـ تعبئة
( ) 189منيا ك إستبعاد ( ) 6منيا لعدـ صالحيتيا لمتحميؿ ،كبعد إجراء عممية التحميؿ لبيانات
الدراسة كفرضياتيا تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج أبرزىا :كجكد أثر إيجابي إدارة معرفة
الزبكف عمى إدارةعالقات الزبكف عند مستكل دللة كبينت الدراسة كجكد أثر إيجابي إدارة معرفة
الزبكف عمى األداء التسكيقي عند مستكل دللة كما أظيرت الدراسة كجكد أثر إيجابي غير مباشر
إدارة معرفة الزبكف عمى األداء التسكيقي بإعتبار إدارة عالقات الزبكف كمتغير كسيط كقد أكصت
الدراسة بضركرة اإلىتماـ بإدارة معرفة الزبكف ككنيا األساس في معرفة إحتياجات الزبائف لبناء
عالقات معيـ ك قاعدة بيانات لمعمكمات الزبكف التي تساىـ في تطكير األداء التسكيقي.
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 -5دراسة شرف  )2014(,بعنوان:
"أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات والتصال الحديثة عمى العالقات االجتماعية لطالب الجامعات
في اليمن" ـ دراسة مقارنة عمى النترنت والياتف المحمول".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت الحديثة عمى
طبيعة العالقات الجتماعية لطالب الجامعات في المجتمع اليمني ،كما اعتمدت عمى مدخؿ
اإلستخدامات كالرغبات كالحاجات ،كقد تمثمت أىميتيا في أنيا تغطي الحتياجات ك فيـ األىمية
اإلجتماعية لتكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصاؿ في حياة طالب الجامعات اليمنية ،كالدكر الذم تؤديو
في تككيف عالقاتيـ كالمحافظة عمييا ،كما أف نتائجيا تساعد في فيـ دكافع كاستخدامات طالب
الجامعات لتكنكلكجيا التصاؿ ككيفية تكظيفيا في عالقاتيـ الجتماعية في سياؽ المجتمع اليمني .
ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصاؿ الحديثة لـ تشبع
رغبات كاحتياجات الطالب فيما يتعمؽ بعالقاتيـ الجتماعية ،كما أنيا تعتبر مكمال لالتصاؿ
كالمقابالت الشخصية حيث يعتمد عمييا األفراد في التكاصؿ مع العالقات البعيدة أكثر مف
العالقات المحمية .كذلؾ أف استخداـ اإلنترنت كالياتؼ المحمكؿ كاف لو تأثير إيجابي في تحسيف
عالقاتيـ بأصدقائيـ كأفراد أسرىـ ،كأنيا أصبحت أقكل بفضؿ إستخداـ تكنكلكجيا التصاؿ ،كما
أصبح اإلنترنت الكسائؿ الميمة لتككيف العالقات الجتماعية ،حيث أفاد معظـ عينة البحث أنيـ
تعرفكا عمى أصدقاء مف خالؿ شبكة اإلنترنت كما أنيا تحكلت إلى عالقات مباشرة كمستمرة.
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 -6دراسة ) (Anabila,2013بعنكاف:
“Customer Relationship Management: A key to Organizational
”Survival and Customer Loyalty in Ghana’s Banking Industry
"إدارة عالقات الزبائن  :المفتاح لمنجاح التنظيمي و والء الزبون في القطاع المصرفي في
غأنا"(دراسة حالة  -تطبيقية في القطاع المصرفي في غانا)
كضحت ىذه الدراسة الى تقييـ العالقة بيف إدارة عالقات الزبائف كادارة معرفة الزبكف كالكلء
لمزبكف في القطاع المصرفي .
حيث تعتبر ىذه الدراسة كصفية تطبيقية ،اما مجتمع الدراسة فيك يضـ كافة المكظفيف
كالزبائف القطاع المصرفي في غانا ،اضيرت النتائج إف المصرؼ يقكـ بتعييف مديرم
العالقات الذيف مف شأنيـ يقكمكف بتدبير كتقكية العالقة مع الزبكف مف خالؿ إدارة معرفة
الزبكف كىناؾ مؤشر قكم عمى أستخداـ ىذه األساليب الحديثة التي تدؿ عمى نسبة إستجابة
الزبكف ليذه المؤشرات الفعالة كما تشير النتائج أيضا عمى كجكد عالقة إيجابية بيف إدارة
عالقات الزبائف ك كلء الزبكف في المصرؼ مف خالؿ المعرفة الكاممة عف الزبكف  ،أكصت
الدراسة بضركرة اتباع المصرؼ السياسات ك اإلستراتيجيات التي ليا دكر كبير في تعزيز
كتقكية العالقة مع الزبكف كتحقيؽ الكلء الزبكف مف خالؿ التاكيد عمى معرفة كرغبات الزبكف
مف خالؿ مؤشرات الكلء كاتباعيا بشكؿ إيجابي .كما أكصت الدراسة دخكؿ المتغير الكسيط
الميزة التنافسية (تخفيض التكمفة ،تحسيف الجكدة) عمى أبعاد إدارة عالقات الزبائف(إدارة
المعرفة ،العمميات) كالكلء ،كاختالؼ المجتمع.
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 -7دراسة الجبالي " )2012( ,أثر نظم المعمومات وادارة معرفة العميل عمى إدارة عالقة
العمالء واالحتفاظ بيم في قطاع الخدمات"
بحثت ىذه الدراسة في كاحده مف أكثر القطاعات القتصادية أىمية في األردف كىك
قطاع الخدمات كالذم يعتبر بمثابة العجمة الدافعة لالقتصاد الكطني ،حيث تكمف أىمية ىذه
الدراسة في معرفة أثر نظـ المعمكمات المتكافرة في المنظمات الخدمية كادارة معرفة العميؿ
عمى إدارة عالقة العمالء ،كىذا يأتي مف خالؿ تكظيؼ المعرفة كبخاصة المعرفة المتعمقة
بالعميؿ كاستخداـ نظـ المعمكمات التكنكلكجية كتحكيؿ البيانات المتاحة عف العمالء إلى
معمكمات ذات فائدة كقيمة لممنظمة كمف ثـ اإلفادة مف ىذه المعمكمات كنشرىا لممكظفيف مف
أجؿ عمؿ التقارير عػف العمالء كألغراض تشخيص العميؿ ذم القيمة العالية كالىتماـ بو.
فإف أىمية ىذه الدراسة تأتي مف التعرؼ عمى أثر إدارة معرفة العمالء عمى إدارة عالقات
العمالء كالحتفاظ بالعمالء في قطاع الخدمات األردني  ،حيث أجريت الدراسة عمى ثالثة
قطاعات مختمفة كىـ البنكؾ ،كشركات التصالت ،كالفنادؽ .كتـ تصميـ استبانو خاصو كتـ
تكزيعيا عمى القطاعات الثالثة المختمفة  ،كما أظيرت نتائج الدراسة أف ىنالؾ أث انر مباش انر بيف
المتغير إدارة معرفة العميؿ كاإلحتفاظ بالعمالء ككذلؾ كجكد أثر غير مباشر مف خالؿ إدارة
عالقة العمالء ،كقد أكصى الباحث بتطبيؽ برامج إدارة المعرفة بشكؿ عاـ كادارة معرفة
العميؿ بشكؿ خاص في المنظمة كجعميا مف ضمف الثقافة التنظيمية في المنظمة كما أكدت
ضركرة اإلىتماـ بقسـ تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ عاـ كقسـ أنظمة المعمكمات بشكؿ خاص
حيث إف ليما دك انر أساسيا في تطبيؽ برامج إدارة معرفة العمالء كالحتفاظ بيـ.
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 -8دراسة ( Chen&Yuan )2010بعنوان:
An investigation of the effects of information and communication
technology on customer relationship management and customer
lock-in.
تبيف ىذه الدراسة التقدـ المستمر في إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت التي أدت
إلى زيادة استخدامات تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت مف قبؿ المنظمات في جميع أنحاء العالـ،
كما بينت الدراسة معرفة أثر تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في إدارة عالقات الزبكف كتأثيرىا
عمى الحفاظ عمى الزبكف مف خالؿ إدارة معرفة الزبكف  ،مما أدت الى إقتراح نمكذج ليذه الدراسة
لتكضيح كيفية نجاح إدارة العالقات مع الزبكف عف طريؽ معرفة مف خالؿ دراسة تأثير العكامؿ
التي تـ ذكرىا عمى أداء إدارة عالقة الزبكف كمعرفتو ،كما تبيف نكعية الشراكة كالحتفاظ بالزبائف
ٍ
بشكؿ إيجابي
أما عف نتائج ىذه الدراسة التي أشارت إلى أف عناصر إدارة عالقات الزبائف تؤثر
عمى أداء إدارة عالقو الزبكف  ،كما أف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت يؤثر عمى
الشركات التي تقكـ باألعماؿ التجارية اإللكتركنية ستككف نتائج ىذه الدراسة إضافةن جيدةن تزيد مف
التقدـ

ٍ
بشكؿ يدعـ أعماليـ اإللكتركنية  ،كما ككانت
كالفيـ كاإلدراؾ إلدارة عالقة العمالء

تكصيات الباحث في ىذه الدراسة بضركرة التركيز عمى بناء قاعدة لمزبائف تشمؿ كافة معمكمات
كاحتياجات كمعرفة الزبكف.
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 -9دراسة تيقاوي ( )2009بعنوان "أثر إدارة المعرفة في االبتكار التنظيمي – دراسة ميدانية
لعينة من منظمات االتصاالت الجزائرية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ الى إدارة معرفة الزبكف  ،كأثرىا عمى اإلبتكارات التنظيمية في
قطاع اإلتصالت الجزائرية  ،حيث بينت نتائج الدراسة أف ىنالؾ تبني إلدارة ىذه الشركات
سياسة التحسينات المستمرة عمى خدماتيا ،كجعميا ميزة تنافسية بالتركيز عمى عناصر إدارة
امعرفة الزبكف ،باإلضافة إلى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات التي تساعد شركات التصاؿ
الخدمية مف الستفادة مف إدارة معرفة الزبكف

لتعزيز ميزتيا التنافسية المستدامة ك مف

تكصيات ىذه الدراسة يجب عمى المنظمات أف يككف ليا اىتماـ كبير في إدارة معرفة الزبكف
كذلؾ مف خالؿ اكتساب المعرفة داخؿ المنظمات التي يقكمكف بيا األفراد العامميف ،كمف
خالؿ القياـ في حؿ المشكالت كتطكير الخدمات ،كالتركيز في فيـ معرفة الزبكف عف
الخدمات المقدمة ليـ.

 -15دراسة ( Dabbagh )2008بعنكافProposing a Conceptual Model of “:
Customer Knowledge Management: A Study of CKM Tools in
”British Dotcom.
بينت ىذه الدراسة أىمية ادارة معرفة الزبكف كالتي ىي أساس تنمية قيمة الزبكف  ،مما
يجعؿ ىذه القيمة تككف أكثر فعالية كأكثر كفائة في تقديـ المنتجات ك الخدمات لمزبكف مما تمبي
رغبات كاحتياجات الزبكف كارضائيـ كاسعادىـ .كذلؾ فإف معرفة الزبكف تمكف المنظمة مف تقديـ
افضؿ الخدمات كتمبية اإلحتياجات كالرغبات لمزبكف مع كجكد اختالفات في ىذه الحاجات حيث
إف الحاجات كالرغبات تختمؼ مف زبكف الى أخر إف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أنو تـ تحديد أىـ
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عكامؿ إدارة معرفة الزبكف بنجاح كاإلفادة مف جميع أنكاع المعارؼ المتعمقة بالزبكف كذلؾ يؤدم
إلى تمكيف الزبكف مف النتقاؿ مف مصادر المعمكمات السمبية الى مصادر معمكمات حيث يصبح
الزبكف شريؾ المنظمة بإتخاذ الق اررات بتطكير كانتاج سمع كخدمات جديدة.
 -11دراسةالجنابي (" )2006أثر إدارة معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي" .
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كتشخيص أثر إدارة معرفة الزبكف في تحقيؽ الميزة التنافسية ،كما
سعت الى تحديد مدل تبايف البنكؾ الحككمية كبنكؾ القطاع الخاص في التبني إلدارة معرفة
الزبكف كمدل تحقيؽ الميزة التنافسية في تطكير األساليب كاألدكات إلدارة معرفة الزبكف ،حيث
تكصمت الدراسة الى نتائج أىميا أف البنكؾ التي تقكـ بتبني مفيكـ إدارة معرفة الزبكف كتقكـ بتنفيذ
كافة التدابير الالزمة لذلؾ سكؼ تحقؽ ميزة تنافسية عف تمؾ البنكؾ التي ل تيتـ بإدارة معرفة
الزبكف ،كما تكضح ىذه الدراسة اف ىنالؾ عالقة بيف البنكؾ الحككمية كبنكؾ القطاع الخاص في
تبني إدارة معرفة الزبكف ككانت ىذه العالقة لصالح بنكؾ القطاع الخاص .إف مف أىـ التكصيات
ليذه الدراسة تتمخص في تأسيس اإلدارة الصحيحو كالناجحة لقسـ التسكيؽ في كؿ بنؾ حيث أف
اليدؼ مف قسـ التسكيؽ الحصكؿ عمى المعرفة مف الزبائف كأستخداميا بشكؿ يفيد المنظمة .كما
أكدت عمى ضركرة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كبناء شبكة اتصالت حديثة بيف المنظمة
كزبائنيا لتمكيف الزبائف مف الحصكؿ عمى كافة المعارؼ الضركرية كاألساسية بأسرع كقت .
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 -14دراسةالعمري" )2004( ,األستخدام المشترك لتكنولوجيا المعمومات و إدارة المعرفة
لتحقيق قيمة عالية ألعمال البنوك التجارية األردنية" .
ىدفت ىذه الدراسة الى تحميؿ استخداـ البنكؾ التجارية األردنية لتكنكلكجيا المعمكمات
كادارة المعرفة بيدؼ تحقيؽ قيمة عالية ألعماؿ ىذه البنكؾ حيث تمت ىذه الدراسة في األردف.
كتكصمت ىذه الدراسة الى عدة نتائج أىميا كجكد عالقة بيف الستخداـ المشترؾ لتكنكلكجيا
المعمكمات كادارة المعرفة كبيف القيمة العالية ألعماؿ البنكؾ التجارية األردنية ،كما تكصمت ىذه
الدراسة الى كجكد أثر في الزيادة المتحصمة لقيمة األعماؿ في البنكؾ األردنية نتيجة لالستخداـ
المشترؾ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كادارة المعرفة .حيث مجتمع الدراسة تمثؿ ب ( )16بنؾ تجارم
في األردف كما بينت ىذه الدراسة كجكد فركؽ ذات دللت معنكية كبدرجات كبيرة بيف البنكؾ
فيما يتعمؽ بالقيمة العالية ألعماؿ تمؾ البنكؾ كاستخداميا لتكنكلكجيا المعمكمات كادارة المعرفة
المشترؾ .كمف أىـ تكصيات الباحث تندرج تحت الىتماـ بتكنكلكجيا المعمكمات ككنيا قاعدة
أساس لنشر المعارؼ ك عمؿ برامج تدريبية خاصة مف شأنيا ربط تكنكلكجيا المعمكمات كادارة
المعرفة .
 -13دراسة أبو قبة )2004( ,بعنوان " مدى تطبيق إدارة المعرفة والمعمومات في الو ازرات
المركزية في األردن.
كضحت ىذه الدراسة معرفة مدل تطبيؽ الك ازرات الحككمية في األردف إلنظمة إدارة المعرفة
كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  ،حيث أف مجتمع الدراسة يتمثؿ بكافة الك ازرات الحككمية في
األردف كتيدؼ ىذه الدراسة الى تكضيح أىـ المشكالت التي تكاجو إدارة المعرفة كالتكنكلكجيا في
تمؾ الك ازرات .كما بينت الطرؽ المستخدمة في التغمب عمى ىذه المشاكؿ كالتحديات حيث إف أىـ
ما تكصؿ اليو الباحث في ىذه الدراسة أف إدارة المعرفة كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
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كالتصالت تحسف مف عممية اتخاذ القرار كتسيـ في عممية تفعيؿ التصاؿ كالتنسيؽ بيف الفراد
كالمراجعيف كالدكائر التنظيمية كما أف إدارة معرفة المراجعيف تزيد مف كفاءة كفاعمية العمؿ
كتحسف الكثير مف الجكانب القتصادية مثؿ خفض التكاليؼ كتكفير الكقت كالجيد في الحصكؿ
عمى المعمكمات.
( )14-2ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :
إن من أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يمكن تمخيصو باالتي:
 -1لـ تربط أم مف الدراسات السابقة اثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى ادارة
معرفة الزبكف في قطاع النقؿ  ،حيث أشارت معظـ الدراسات السابقة إلى معكقات اثر
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى ادارة معرفة الزبكف.
 -4ندرة الدراسات العربية في مجاؿ استخداـ تنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في قطاع النقؿ
كالمكاصالت عمى حسب عمـ الباحث.
 -3ركزت الدراسة عمى أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات ك إدارة معرفة الزبكف بشكؿ مباشر في حيف
بح ثت ىذه الدراسة أثر عدد مف المتغيرات الجديدة كالتي لـ يتـ التطرؽ إلييا بشكؿ مكسع في
الدكؿ العربية عمى حد عمـ الباحث مثؿ إدارة معرفة الزبكف كتكنكلكجيا المعمكمات
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جدول  /ممحق رقم ()1
ممخص الدراسات السابقة كعالقتيا بالدراسة الحالية

تسمسل

ما يميز الدراسة الحالية
الدراسة

اليدف /أبعاد الدراسة السابقة

الستفادة من الدراسة السابقة

(اثر استخدام تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت)

-1
د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
()Wahab,2016

ىػ ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة معرفػ ػػة قيػ ػ ػػاس مػ ػ ػػدل القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى اليدؼ الثاني كالثالث
أث ػػر نظ ػػـ المعمكم ػػات المتػ ػكافرة تطبيػ ػػؽ إس ػ ػػتخداـ تكنكلجي ػ ػػا
ف ػػي المنظمػ ػػات الخدميػػػة كادارة المعمكم ػ ػ ػ ػػات كالتص ػ ػ ػ ػػالت
معرفة العميؿ عمى إدارة عالقة عمى ادارة معرفة الزبكف
العمالء ،كىذا يأتي مف خالؿ
تكظيػ ػ ػ ػػؼ المعرفػ ػ ػ ػػة كبخاصػ ػ ػ ػػة
المعرفػ ػ ػ ػ ػػة المتعمقػ ػ ػ ػ ػػة بالعميػ ػ ػ ػ ػػؿ
كاسػ ػ ػ ػػتخداـ نظ ػ ػ ػ ػػـ المعمكم ػ ػ ػ ػػات
التكنكلكجية

-2

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة مػػدل تبنػػي
دراسة

(عبد الميدي)2016,

اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
كاإلتصالت عمى إدارة معرفػة
المرضى

قيػ ػ ػػاس مػ ػ ػػدل القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى اليدؼ الثاني كالثالث
تطبيػ ػػؽ إس ػ ػػتخداـ تكنكلجي ػ ػػا
المعمكم ػ ػ ػ ػػات كالتص ػ ػ ػ ػػالت
عمى ادارة معرفة الزبكف
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-3
دراســة المحاميــد واخــرون حيػ ػػث كػ ػػاف اليػ ػػدؼ مػ ػػف ى ػ ػػذه قي ػػاس م ػػدل إس ػػتخداـ اداراة اليدؼ الكؿ
)2015(,

الد ارسػػة ىػػك البحػػث كاإل ختبػػار مع ػ ػرة الزب ػ ػػكف م ػ ػػف الناحي ػ ػػة
إلى تحميؿ كتشخيص أثػر إدارة التنافسية.
معرفة الزبكف في تحقيػؽ الميػزة
التنافسية.

-4
ى ػ ػ ػ ػػدفت ى ػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػ ػػى قيػػ ػ ػ ػ ػػاس م ػ ػ ػ ػ ػػدل إس ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ اليدؼ الثالث
دراسة قكقة )4516( ،

التع ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػػى إدارة معرف ػ ػ ػ ػػة تكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الزبكف ،كأثرىا عمػى البتكػارات كاإلتصػ ػ ػػالت مػ ػ ػػف ناحيػ ػ ػػة
التنظيميػػة م ػػف خ ػػالؿ إس ػػتخداـ معرفة الزبكف .
تكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كاإلتص ػ ػ ػ ػػالت كالعم ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػػى
تحسيف صكرة المنظمة.

-5

تي ػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى ال ػػى
معرف ػ ػ ػػة أى ػ ػ ػػـ المش ػ ػ ػػاكؿ الت ػ ػ ػػي
دراسة شرؼ )4514( ،

تكاج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ادارة المعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كالتكنكلكجي ػ ػ ػػا ك معرف ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػدل
تطبيقيا كالتي مف شأنيا العمؿ
عمى تحسيف صكرة المنظمة.

معرفػ ػػة أثػ ػػر تطبيػ ػػؽ أبعػ ػػاد اليدؼ األكؿ
التكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كالمعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمزبػ ػػكف فػ ػػي حػ ػػؿ المشػ ػػاكؿ
التي تكاجو المنظمو.
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-6
دراســــــة (,2013

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تعزيػػز قيػ ػ ػػاس مػ ػ ػػدل القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى اليػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ األكؿ كالثػ ػ ػ ػ ػ ػػاني

)Adam

كتنميػة العالقػة مػػع الزبػكف عػػف تطبيػ ػػؽ إس ػ ػػتخداـ تكنكلجي ػ ػػا كالثالث
طري ػ ػ ػ ػػؽ اس ػ ػ ػ ػػتخداـ تكنكلكجي ػ ػ ػ ػػا المعمكم ػ ػ ػ ػػات كالتص ػ ػ ػ ػػالت
المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كالتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالت عمى ادارة معرفة الزبكف.
الحديثة .

-7
دراسة (الجبالي)2012,

بينػ ػ ػػت ى ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة أىمي ػ ػ ػػة قيػ ػ ػػاس مػ ػ ػػدل القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى اليدؼ الثالث
اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات تطبيػ ػػؽ إس ػ ػػتخداـ تكنكلجيػ ػ ػا
كالتص ػػالت لممنظم ػػو اذ تع ػػد المعمكم ػ ػ ػ ػػات كالتص ػ ػ ػ ػػالت
لي ػػا أىمي ػػة كبيػ ػره م ػػف حي ػػث عمى ادارة معرفة الزبكف
التبن ػ ػ ػ ػػي كالتطبي ػ ػ ػ ػػؽ حي ػ ػ ػ ػػث إف
تكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كالتص ػػالت تمع ػػب دك انر ميمػ ػان
في اإلحتفاظ عمى الزبكف.

-8

ى ػ ػ ػ ػ ػػدفت ى ػ ػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػةالتقدـ
دراسة

( )chen&yuan,2010

المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمر ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات التي أدت
إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى زيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدامات
تكنكلكجيا المعمكمات

معرف ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػدل اس ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ اليدؼ السادس .
تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات الت ػػي
أدت إلػػى زيػػادة اسػػتخدامات
تكنكلكجيا.
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-9
دراسة(تيقاوي )2009,

ى ػ ػػدفت ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة أىمي ػ ػػة معرفػ ػػة أثػ ػػر تحقيػ ػػؽ أىميػ ػػة اليدؼ األكؿ كالثاني
ادارة معرفػة الزبػكف كالتػي ىػػي ادارة معرفػ ػ ػػة الزبػ ػ ػػكف مػ ػ ػػف
أساس تنمية قيمة الزبكف.

خالؿ استخداـ التكنكلكجيا.

1
5
-

دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
()Dabbagh,2008

بينت ىذه الد ارسػة أىميػة ادارة معرفػ ػػة أثػ ػػر تحقيػ ػػؽ أىميػ ػػة اليدؼ األكؿ
معرفػ ػ ػ ػػة الزبػ ػ ػ ػػكف كالتػ ػ ػ ػػي ىػ ػ ػ ػػي ادارة معرفػ ػ ػػة الزبػ ػ ػػكف مػ ػ ػػف
أس ػ ػػاس تنمي ػ ػػة قيم ػ ػػة الزب ػ ػػكف خالؿ استخداـ التكنكلكجيا.
كاحتياجاتيـ ك إسعادىـ .

-11
دراسة(الجنابي )2006,

تيػ ػ ػ ػػدؼ ىػ ػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػػى معرفػ ػػة أثػ ػػر تحقيػ ػػؽ أىميػ ػػة اليدؼ الكؿ كالثالث
تحميػػؿ أثػػر ادارة معرفػػة الزبػػكف ادارة معرفة الزبكف مف
في تحقيؽ الميزه التنافسية .

-14
دراسة(العمري )2006,

ىػ ػ ػ ػػدفت الد ارسػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػػدل معرفػ ػػة أثػ ػػر تحقيػ ػػؽ أىميػ ػػة اليدؼ الثالث
تطبيػ ػػؽ تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات ادارة معرفػ ػ ػػة الزبػ ػ ػػكف مػ ػ ػػف
كاإلتصالت

خالؿ استخداـ التكنكلكجيا.

-13
دراسة(ابو قبة )2004,

ى ػ ػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة أىمي ػ ػ ػ ػ ػػة ادارة معرف ػػة أث ػػر تحقي ػػؽ تطبي ػػؽ اليدؼ األكؿ
معرفػ ػ ػ ػػة الزبػ ػ ػ ػػكف كالتػ ػ ػ ػػي ىػ ػ ػ ػػي إدارة المعرفػ ػ ػػة كالمعمكمػ ػ ػػات
أساس تنمية قيمة الزبكف.

خالؿ استخداـ التكنكلكجيا.
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الـفـصل الثالث
منيجية الدراسة (الطريقة والجراءات)

( : )1-3المقدمــــــــة
( : )2-3منيج الدراسة
( : )3-3مجتمع الدراسة
( : )4-3عينة الدراسة
( : )5-3وحدة التحميل
( : )6-3المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
( : )7-3أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات
( : )8-3المعالجة الحصائية المستخدمة
( : )9-3صدق أداة الدراسة وثباتيا
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( : )1-3المقدمـة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عمى
إدارة معرفة الزبكف حيث تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في شركة مجمكعة ابك الحاج (التكسي المميز) في
عماف الردف.
( : )2-3منيج الدراسة
إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،حيث أف المنيج الكصفي يستخدـ
لكصؼ ظاىرة ما لمكصكؿ إلى األسباب التي أدت إلى حدكث تمؾ الظاىرة ككذلؾ التعرؼ إلى
العكامؿ التي تؤثر عمى تمؾ الظاىرة ،أما الجانب اآلخر مف ىذه الدراسة فيك الجانب التحميمي
الذم يعتمد عمى جمع كتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة كمف ثـ إستخالص أىـ النتائج
كالتكصيات ،كقد إعتمد الباحث عمى اإلستبانة كآداة لجمع البيانات مف عينة الدراسة.
( : )3-3مجتمع الدراسة
تَككف مجتمع الدراسة مف زبائف شركة مجمكعة ابك الحاج (التكسي المميز) حيث تمت اإلجابة
عمى اإلستبانو المعدة ليذه الدراسة مف قبميـ.
( : )4-3عينة الدراسة
قاـ الباحث بإعتماد العينة الميسره حيث مف الصعب تحديد حجـ مجتمع الدراسو زبكف  ،حيث
كعميو قاـ الباحث بتكزيع ( )555إستبيانان عمى الزبائف عف طريؽ تكزيعيا الى سائقي التكاسي
كبشكؿ عشكائي ،كاسترجع منيا ( )344إستبيانان بنسبة ( )% 68.45كبعد فحص اإلستبيانات
تبيف أف  4استبيانات غير صالحة لمتحميؿ كعميو فإف اإلستيانات الصالحة لمتحميؿ ىي ()338
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اسبيانان بنسبة ( )%67.65كىي نسبة مقبكلة إذ استغرقت فترة التكزيع شيريف ك كانت فترة تكزيع
اإلستبانات مف بداية الشير التاسع الى نياية الشير العاشر مف عاـ .4516
( : )5-3وحدة التحميل
تمثمت كحدة التحميؿ بكافة الزبائف المستخدميف لخدمة التكسي المميز كتمت اإلجابة عمى أداة
الدراسة التي تـ تصميميا كتطكيرىا لغايات جمع البيانات مف عينة الدراسة عمى إختالؼ
مسمياتيـ الكظيفية ككذلؾ عمى إختالؼ مؤىالتيـ العممية كاختالؼ أعمارىـ.
( : )6-3المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
تكضح الجداكؿ ( )5-3( ، )4 - 3( ،)3 - 3( ،)4 - 3( ،)1 - 3المتغيرات الديمغرافية ألفراد
عينة الدراسة حسب (النكع اإلجتماعي ،الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي ،الدخؿ ،الجنسية).
 -1توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير النوع الجتماعي:
الجدكؿ ()1-3
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب النوع الجتماعي:
النكع الجتماعي

التكرار

النسبة %

ذكر

175

51.7

انثى

163

48.3

المجمكع

338

155

54

كما ىك مكضح بالجدكؿ ( )1-3الذم يبيف المتغير الديمغرافي لمنكع الجتماعي فقد
تبيف أف نسبة الذككر بمغت( )%51.7بعدد  175فردان مف مجمكع المبحكثيف  ،كما بمغت نسبة
اإلناث ( )%48.3بعدد  163كىذا تكزيع طبيعي ألفراد مجتمع الدراسة.
الجدكؿ ()4-3
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية:
الفئة العمرية

التكرار

النسبة %

 47-18سنة

106

31.4

 37-48سنة

141

41.7

مف  47-38سنة

60

17.7

 48فأكثر

31

9.2

المجمكع

338

155

إذ يكضح الجدكؿ ( )4-3تكزيع المتغير الديمغرافي إلى فئات عمرية مختمفة ،كتبيف أف العدد
األكبر مف المستجيبيف آلداة ىذه الدراسة ىـ مف الفئات العمرية المتكسطة حيث تقع أعمارىـ بيف
سف ( )37-18سنة كبنسبة ( )%73.1كىذا يبيف أف الفئة العمرية األكثر استخداما لمتكسي
المميز ىي مف الفئة العمريو الشبابيو .
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الجدكؿ ()3-3
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىؿ العممي

التكرار

النسبة %

ثانكية عامة فأقؿ

94

27.8

دبمكـ

72

21.3

بكالكريكس

113

33.4

دراسات عميا

59

17.5

المجمكع

338

155

بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي ألفراد عينة الدراسةُ ،يظير الجدكؿ ( )3-3أف ()%33.4مف افراد
عينة الدراسة يحممكف شيادة البكالكريس كاف ما نسبتو(  ) %47.8يحممكف ثانكية عامة فأقؿ مف
أفراد عينة الدراسة كأف ما مانسبتو ( )%41.3يحممكف شيادة الدبمكـ مف أفراد عينة الدراسة ، ،
كما بينت النتائج أف عدد األفراد الذيف يحممكف شيادة الدراسات العميا كيشكمكف نسبة (. )%17.5
الجدكؿ ()4-3
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الدخل السنوي
الدخؿ

التكرار

النسبة %

أقؿ مف 3555

117

34.6

بيف  3555ك 9555

119

35.4

بيف  9551ك 14555

65

19.3

 14551فأكثر

37

15.9

المجمكع

338

155
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كأما فيما يخص متغير الدخؿ ككما ىك مكضح بالجدكؿ ( )4-3فقد تبيف أنو ( )%69.8مف
ذكم الدخؿ األقؿ مف ( )9555فيذا يعني أف الذيف يستخدمكف التكسي المميز مف ذكم الدخؿ
المحدكد كالمتدني.
الجدكؿ ()5-3
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الجنسية
الجنسية

التكرار

النسبة %

أردني

454

75.4

غير أردني

84

44.8

المجمكع

338

155

كأما فيما يخص متغير الجنسية ككما ىك مكضح بالجدكؿ ( )5-3فقد تبيف أنو معظـ زبائف
شركة التكسي المميز مف الجنسية األردنية بما نسبتو ( )%75.4كأف مانسبتة ( )%44.8ىـ مف
الجنسيات المختمفة.
( : )7-3أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات
لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة كلجمع المعمكمات المتعمقة بيا قاـ الباحث بإستخداـ اإلستبانة
التي صممت إعتمادان عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا مف خالؿ اإلعتماد عمى مجمكعة مف
الدراسات السابقة حيث شممت اإلستبانة عمى مصدريف أساسييف ،كىما:
 .1المصادر الثانوية :حيث لجأ الباحث في معالجة اإلطار النظرم ليذه الدراسة إلى مصادر
البيانات الثانكية كالتي تحتكم عمى الكتب ،المراجع العربية كاألجنبية ،الدكريات ،المقالت،
التقارير ،األبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع ىذه الدراسة ،كما تـ البحث
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كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة كالتي عممت عمى إثراء المعمكمات التي تحتكييا ىذه
الدراسة.
 .2المصادر الرئيسية :كذلؾ لمعمؿ عمى معالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة تـ المجكء
إلى جمع البيانات األكلية مف خالؿ اإلستبانة التي قاـ الباحث بتطكيرىا كأداة رئيسة ليذه
الدراسة ،كتـ إستخداـ مقياس ليكرت الخماسي ) ،(Five-point Likert Scaleبحيث أخذت
كؿ إجابة أىمية نسبية ،كألغراض التحميؿ تـ إستخداـ البرنامج اإلحصائي،SPSS V.20
حيث تضمنت اإلستبانة أربعة أجزاء ،كىي:
الجزء األول :الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة مف خالؿ ( )5متغيرات
(النكع اإلجتماعي،الفئة العمرية،المؤىؿ العممي،الدخؿ السنكم ،ال ػجػ ػنػ ػس ػ ػيػ ػػة ).

كىي

الجزء الثاني :تضمف قياس المتغير المستقؿ كىك تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت عبر بعديف
فرعييف كىي( :استخداـ المكقع اللكتركني ،تطبيقات الياتؼ النقاؿ) كقد تضمنت أداة الدراسة
( )14فقرة لقياسيا ،مقسمة عمى النحك اآلتي:
استخداـ المكقع اللكتركني

تطبيقات الياتؼ النقاؿ

عدد الفقرات

6

8

ترتيب الفقرات

6-1

14-7

الجزء الثالث :تضمف قياس المتغير التابع إدارة معرفة الزبكف عبر بعديف فرعييف كىما( :معرفة
لمزبكف  ،معرفو عف الزبكف) كقد تضمنت أداة الدراسة ( )15فقرة لقياسيا ،مقسمة عمى النحك
اآلتي:

عدد الفقرات

معرفة لمزبكف

معرفة عف الزبكف

5

5
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ترتيب الفقرات

45-41

45-15

كيتراكح مدل اإلستجابة مف ( )5 - 1كفؽ مقياس ليكرت الخماسي )(Five Likert Scale
كاألتي:
بدائؿ اإلجابة
الدرجة

مكافؽ بشده

مكافؽ

محايد

5

4

3

غير

غير مكافؽ

مكافؽ

بشده

4

1

( : )8-3المعالجة الحصائية المستخدمة:
لإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا لجئ الباحث إلى الرزمة اإلحصائية لمعمكـ
اإلجتماعية ) (Statistical Package for Social Sciencesاإلصدار العشركف SPSS
 ، V.20كقاـ الباحث مف خالؿ البرامج اإلحصائية السابقة بتطبيؽ األساليب التالية:
 التك اررات كالنسب المئكية  Frequencies & Percentبيدؼ تحديد مؤشرات القياس المعتمدة
في الدراسة كتحميؿ خصائص عينة الدراسة ديمكغرافيان.
 المتكسطات الحسابية  Meanلتحديد مستكل إستجابة أفراد عينة الدراسة عف متغيراتيا.
 اإلنحراؼ المعيارم  Standard Deviationلقياس درجة تشتت إستجابات أفراد عينة الدراسة
عف كسطيا الحسابي.
 معادلة طكؿ الفئة كالتي تقضي بقياس مستكل األىمية لمتغيرات الدراسة  ،كالذم تـ إحتسابو
كفقان لممعادلة التالية:
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كبناء عمى ذلؾ يككف القرار لألىمية عمى النحك التالي:
األىمية المنخفضة مف - 1أقؿ مف4.34
األىمية المتكسطة مف - 4.34أقؿ مف3.67
األىمية المرتفعة مف 3.67فأكثر
 معامؿ كركنباخ ألفا Cronbach Alphaلقياس ثبات أداة الدراسة (اإلستبانة) كمقدار اإلتساؽ
الداخمي ليا .كدرجة مصداقية اإلجابات عف فقرات اإلستبانة.
 معامؿ تضخـ التبايف ) Variance Inflation Factor(VIFكاختبار التبايف المسمكح
 Toleranceلمتأكد مف عدـ كجكد تعددية إرتباط  Multicollinearityبيف المتغي ارت المستقمة.
 تحميؿ اإلنحدار المتعدد  Multiple Regression analysisكذلؾ لمتحقؽ مف أثر مجمكعة
مف المتغيرات المستقمة في متغير تابع كاحد.
 تحميؿ اإلنحدار البسيط  Simple Regression analysisكذلؾ لمتحقؽ مف أثر المتغيرات
المستقمة الفرعية عمى المتغير التابع.
( : )9-3صدق أداة الدراسة وثباتيا
أ) الصدق الظاىري
قاـ الباحث بإعداد إستبانة تكفر البيانات الالزمة لإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا
كما تعرض ىذه اإلستبانة عمى مجمكعة مف اإلساتذة المحكميف تتألؼ مف ( )8مف أعضاء الييئة
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التدريسية متخصصيف في إدارة األعماؿ كتكنكلكجيا المعمكمات ،باإلضافة إلى عرض مشكمة الدراسة
كنمكذج الدراسة كالفرضيات إلبداء رأييـ فييا ،حيث تـ أخذ آرائيـ التي تـ اإلتفاؽ عمييا كاجراء
التعديالت الضركرية عمى اإلستبانة  ،كتـ عرض أسماء المحكميف بالممحؽ رقـ (.)4

ب) ثبات أداة الدراسة
تـ إستخداـ إختبار اإلتساؽ الداخمي كركنباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaلقياس مدل
التناسؽ في إجابات المبحكثيف عف كؿ األسئمة المكجكدة في المقياس ،كالجدكؿ ( )6 - 3يبيف نتائج
أداة الثبات ليذه الدراسة:
الجدكؿ ()6 - 3
معامؿ ثبات اإلتساؽ الداخمي ألبعاد اإلستبانة (مقياس كركنباخ ألفا)
البعد

عدد الفقرات

قيمة ( )αألفا

تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت

14

5.874

المكقع اللكتركني

6

5.834

تطبيقات الياتؼ النقاؿ

8

5.849

ادارة معرفة الزبكف

11

5.843

معرفة لمزبكف

6

5.794

معرفة عف الزبكف

5

5.845

إذ يكضح الجدكؿ ( )6 - 3قيـ الثبات لممتغير المستقؿ كىك تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصالت
كالتي تراكحت بيف ( )5.834لبعد المكقع اللكتركني  ،ك ( )5.849لبعد تطبيقات الياتؼ النقاؿ
 ،في حيف كانت قيمة ألفا لجميع فقرات المتغير المستقؿ كالبالغ عددىا ( )14فقرة ( .)5.874أما
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فيما يخص قيـ الثبات لممتغير التابع إدارة معرفة الزبكف كالتي تراكحت لجميع الفقرات كالبالغ
عددىا ( )11فقرات (.)5.843كتدؿ مؤشرات كركنباخ ألفا  Cronbach Alphaأعاله عمى
تمتع أداة الدراسة بصكرة عامة بمعامؿ ثبات عاؿ كبقدرتيا عمى تحقيؽ أغراض ىذه الدراسة كفقان لػ
(.)Sekaran, 2003
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الـفـصل الرابع
النتائج واختبار الفرضيات

( :)1-4المقدمـة
( :)2-4تحميل بيانات الدراسة
( :)3-4تحميل مدى مالئمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
( :)4-4اختبار فرضيات الدراسة
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( )1-4المقدمــــــــة:
يستعرض ىذا الفصؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي إلستجابة أفراد عينة الدراسة عف
المتغيرات التي اعتمدت فييا مف خالؿ عرض إجاباتيـ المتمثمة في المتكسطات الحسابية
كاإلنحرافات المعيارية لكؿ متغيرات الدراسة ،كما يتناكؿ الفصؿ إختبار فرضيات الدراسة لكؿ
منيا.
( )2-4تحميل بيانات الدراسة:
( )1- 2 - 4أبعاد المتغير المستقل تكنولوجيا المعمومات والتصاالت:
لكصؼ كتحميؿ أبعاد تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت المتمثمة في إستخداـ المكقع
اإللكتركني كتطبيقات الياتؼ النقاؿ في شركة التكسي المميز فقد لجأ الباحث إلى إستخداـ
المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتحقؽ مف معنكية الفقرات كأىمية كؿ فقرة ،كما ىك
مكضح بالجدكؿ رقـ ( )1- 4الخاص بمتغير المكقع اللكتركني ،كالجدكؿ رقـ ( )4 - 4لمتغير
تطبيقات الياتؼ النقاؿ ،كما تُظير الجداكؿ التالية ترتيب فقرات الدراسة بحسب أىميتيا مف كجية
نظر زبائف شركة التكسي المميز ،كما ستُظير الجداكؿ األىمية لكؿ فقرة بحسب كجية نظر عينة
الدراسة ،ككما يمي:
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أوال :إجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير الموقع االلكتروني
جدكؿ ()1-4

المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتغير المكقع اللكتركني
بعد المكقع اللكتركني

#

تُحدث المعمومات عمى الموقع االلكتروني لشركة التكسي
1
المميز بشكل مستمر.
4
3
4
5
6

تعكس معمومات الموقع االلكتروني لشركة التكسي المميز

اىدافو االستراتجيو .

يحتوي الموقع االلكتروني لشركة التكسي المميز الخدمات التي
تقدميا الشركو.
المعمومات المتوفرة من الموقع االلكتروني لشركة التكسي

المميز ذات موثوقيو عاليو

تصميمم الموقع االلكتروني لشركة التكسي المميز مالئم لنوع

الخدمو التي يقدميا.

يوفر الموقع االلكتروني لدى شركة التكسي المميز روابط

مساعده لمزبون .

جميع فقرات الموقع االلكتروني

ترتيب أىمية

المتكسط

اإلنحراؼ

الحسابي

المعيارم

*Sig

مستكل الدللة

الفقرة

3.31

1.747

0.000

5

متكسط

3.47

1.548

0.000

3

متكسط

3.95

1.443

0.000

1

مرتفع

3.37

1.516

0.000

4

متكسط

3.54

1.61

0.000

4

متكسط

3.48

1.554

5.555

6

متكسط

3.48

1.563

5.555

يكضح الجدكؿ ( )1-4إجابات المبحكثيف عمى فقرات أداة الدراسة الرئيسة (اإلستبانة) المتعمقة
بفقرات المتغير المستقؿ كىك المكقع اللكتركني ،حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير

بيف (3.95

 )3.48 -بمتكسط كمي مقداره ( )3.48عمى مقياس ليكرت الخماسي الذم يشير إلى المستكل

المرتفع لمتغير المكقع اإللكتركني بحسب آراء عينة الدراسة ،إذ جاءت في المرتبة األكلى فقرة "
تُحدث المعمومات عمى الموقع االلكتروني لشركة التكسي المميز بشكل مستمر ".بمتكسط حسابي بمغ
( )3.31كىك أعمى مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ ( ،)3.48.كانحراؼ معيارم بمغ (،)1.563
فيما حصمت الفقرة " يوفر الموقع االلكتروني لدى شركة التكسي المميز روابط مساعده لمزبون  ".عمى

مستكل األىمية
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المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي ( (3.48كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ ()3.48
كانحراؼ معيارم (.)1.563
ثانياً :إجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير تطبيقات الياتف النقال
جدكؿ ()4 -4
المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتغير تطبيقات الياتؼ النقاؿ
#

7
8

9

تطبيقات الياتف النقال
استخدام تطبيق الياتف النقال لشركة التكسي

المميز بإستمرار .

يحافظ تطبيق الياتف النقال لشركة التكسي المميز

عمى خصوصية المعمومات الشخصيو المقدمو.

11
14

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.60

1.572

0.000

2.79

1.536

0.000

مستوى

أىمية

الداللة

الفقرة
8

متوسط

4

متوسط

األىمية

ىنالك ارشادات في تطبيق الياتف النقال لشركة
التكسي المميز لمساعدة الزبائن في حال حدوث

أي مشكمة.
15

*Sig

ترتيب

مستوى

تطبيق الياتف النقال لدى شركة التكسي المميز
يعمل عمى كافة انظمة تشغيل اليواتف النقالو.
يوفر تطبيق شركة التكسي المميز معمومات كاممة
عن الخرائط الجغرافية (الطرق).

يتصف تطبيق الياتف النقال لدى شركة التكسي

المميزباالبتكار والتصميم المرن.

2.67

1.495

0.000

6

متوسط

2.82

1.421

0.000

3

متوسط

2.77

1.351

0.000

5

متوسط

3.05

1.513

0.000

2

متوسط

يوفر تطبيق الياتف النقال لمشركة تفاصيل كاممة

 13عن المركبات من خالل اضيار كافة المعمومات عن
المركبو.

3.10

1.583

0.000

1

متوسط

تطبيق الياتف النقال لشركة التكسي المميز مزود

 14بمؤشر لمتعميمات حول استخدام اي جزء من

2.70

1.644

0.000

جميع فقرات تطبيقات الياتف النقال

2.81

1.514

0.000

التطبيق.

7

متوسط
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كيشير الجدكؿ ( )4 - 4إلى إجابات المبحكثيف عف العبارات المتعمقة بتطبيقات الياتؼ النقاؿ،
حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف ( )4.65 – 3.15بمتكسط كمي مقداره
( )4.81عمى مقياس ليكرت الخماسي الذم يشير إلى المستكل المرتفع كالمتكسط إلجابات عينة
الدراسة عمى فقرات اإلستبانة المتعمقة بالفاعمية ،إذ جاءت في المرتبة األكلى فقرة " استخدام تطبيق

الياتف النقال لشركة التكسي المميز بإستمرار  ".بمتكسط حسابي بمغ ( )4.65كىك أعمى مف المتكسط
الحسابي العاـ البالغ ( ،)4.81كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)1.514فيما حصمت الفقرة " تطبيق الياتف

النقال لشركة التكسي المميز مزود بمؤشر لمتعميمات حول استخدام اي جزء من التطبيق ".عمى األخيرة
بمتكسط حسابي ( )4.75كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ ( )4.81كبإنحراؼ
معيارم (.)1.514
( )2-2-4أبعاد المتغير االتابع والمتعمق ادارة معرفة الزبون
لكصؼ كتحميؿ أبعاد ادارة معرفة الزبكف في شركة التكسي المميزفقد لجأ الباحث إلى
إستخداـ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية ،كأىمية كؿ فقرة ،كما ىك مكضح بالجدكؿ
( )4- 4الخاص بمتغير معرفة لمزبكف ،كالجدكؿ رقـ ( )5 - 4لممتغير معرفو عف الزبكف ،كما
تُظير الجداكؿ التالية ترتيب فقرات الدراسة بحسب أىميتيا مف كجية زبائف الشركة ،كما ستُظير
الجداكؿ مستكل األىمية لكؿ فقرة بحسب كجية نظر عينة الدراسة ،ككما يمي:
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أوال :إجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير معرفة لمزبون
جدكؿ ()3- 4
المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتغير معرفة لمزبكف
#

15

المتوسط

معرفة لمزبون
جميع

المعمومات

الحسابي

االنحراف
المعياري

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أىمية
الفقرة

مستوى

األىمية

المتعمقة

بخدمات شركة التكسي المميز

متوفرة لجميع الزبائن.

3.25

1.589

0.000

5

متوسط

يتم دراسة جميع (المقترحات
16

والشكاوى) بشكل جيد واخذىا
بعين االعتبار في برامج خدمة

4.01

1.433

0.000

2

مرتفع

الزبون.
17

توفر شركة التكسي المميز تعريف
بالخدمات

المقدمو لمزبائن من

خالل وسائل االتصال الحديثة.
18

تحاول شركة النكسي المميز
ابتكار طرائق جديدة التي تضيق

فييا الفجوه بين الزبائن والشركة.
19

4.12

1.377

0.000

1

مرتفع

الخدمات التي يتمقاىا زبائن شركة
التكسي المميز تمبي رغباتيم.

3.91

1.382

0.000

3

مرتفع

3.60

1.381

0.000

4

متوسط

يوجد شبكو بين الزبائن و الشركة

45

تتبادل من خالليا كافة

المعمومات الضروريو لتمام

3.15

1.394

0.000

6

متوسط

الخدمة.

جميع فقرات معرفة لمزبون

3.83

1.426

0.000

كيشير الجدكؿ ( )3 - 4إجابات المبحكثيف عف العبارات المتعمقة بمتغير معرفة لمزبكف عند
االزبائف في شركة التكسي المميز ،حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف (-4.14
 )3.15بمتكسط كمي مقداره ( )3.83عمى مقياس ليكرت الخماسي الذم يشير إلى المستكل
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المرتفع إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات اإلستبانة المتعمقة بمعرغ=فة لمزبكف ،إذ جاءت في
المرتبة األكلى فقرة " جميع المعمومات المتعمقة بخدمات شركة التكسي المميز متوفرة لجميع الزبائن".
بمتكسط حسابي بمغ ( )3.45كىك أعمى مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ ( ،)3.83كانحراؼ
معيارم بمغ ( ،)1.446فيما حصمت الفقرة " يوجد شبكو بين الزبائن و الشركة تتبادل من خالليا كافة

المعمومات الضروريو لتمام الخدمة" عمى المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي ( )3.15كىك أدنى مف
المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ ( )3.83كبإنحراؼ معيارم (.)1.446
ثانياً :إ جابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة بمتغير معرفة الزبون
جدكؿ ()4-4

المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتغيرالرضا الكظيفي

#

41
44

معرفة عن الزبون
توجد قاعدة بيانات إلكترونية

خاصة بالزبائن

جميع متطمبات العمالء معروفة
لدى شركة التكسي المميز.
تمبي شركة التكسي المميز جميع

 43تفضيالت الزبائن المحددة بشكل
دقيق.

ىنالك الية لمتواصل مع الزبائن

 44لمعرفة طبيعة الخدمات التي

يحتاجونيا الزبائن بشكل مستمر.
ىنالك سرية تامة لبيانات الزبون

 45المتوافرة لدى شركة التكسي
المميز.

معرفة عن الزبون

المتوسط

االنحراف

*Sig
مستوى

أىمية

1

متوسط

5

متوسط

الحسابي

المعياري

3.42

1.620

0.000

3.59

1.565

0.000

3.56

3.52

1.490

1.485

ترتيب

مستوى

الداللة

0.000

0.000

3.39

1.466

0.000

3.51

1.525

0.000

الفقرة

3

4

2

األىمية

متوسط

متوسط

متوسط
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يبيف الجدكؿ رقـ ( )4-4إجابات عينة الدراسة عف العبارات المتعمقة بالمتغير التابع الفرعي
كىك معرفة عف الزبكف ،حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف ()3.39 -3.59
بمتكسط كمي مقداره ( )3.51عمى مقياس ليكرت الخماسي الذم يشير إلى المستكل المتكسط
لممعرفة عف الزبكف بحسب آراء أفراد عينة الدراسة ،كقد جاءت في المرتبة األكلى فقرة " توجد

قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالزبائن " بمتكسط حسابي بمغ ( )3.44كىك أعمى مف المتكسط
الحسابي العاـ البالغ ( ،)3.51كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)1.545فيما حصمت الفقرة " ىنالك سرية

تامة لبيانات الزبون المتوافرة لدى شركة التكسي المميز ".عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي
( )3.39كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ ( )3.51كبإنحراؼ معيارم (،)1.545
كبشكؿ عاـ فقد جاءت إجابات عينة الدراسة متكسطة.

( :)3-4تحميل مدى مالئمة البيانات لفتراضات إختبار فرضيات الدراسة
قبؿ البدء في تطبيؽ تحميؿ اإلنحدار إلختبار فرضيات الدراسة قاـ الباحث بإجراء بعض
اإلختبارات كذلؾ مف أجؿ ضماف مالئمة البيانات إلفتراضات تحميؿ اإلنحدار ،إذ تـ التأكد مف
عدـ كجكد إرتباط ٍ
عاؿ بيف المتغيرات المستقمة Multicollinearityبإستخداـ معامؿ تضخـ التبايف
 )VIF( Variance Inflation Factorكاختبار التبايف المسمكح بو Toleranceلكؿ متغير مف
متغيرات الدراسة مع مراعاة عدـ تجاكز معامؿ تضخـ التبايف المسمكح بو ( )VIFلمقيمة (،)15
كأف تككف قيمة التبايف المسمكح بو Toleranceأكبر مف ( ،)5.55كالجدكؿ رقـ ( )8-4يبيف
نتائج ىذه اإلختبارات.
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جدكؿ ()8-4
نتائج إختبار تضخـ التبايف كالتبايف المسمكح بو
#

المتغيرات المستقمة الفرعية

VIF

Tolerance

1

المكقع اللكتركني

3.88

5.358

4

تطبيقات الياتؼ النقاؿ

4.43

5.431

يتضح مف النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )8 - 4عدـ كجكد تداخؿ خطي
متعدد  Multicollinearityبيف أبعاد المتغير المستقؿ ( ،)ICTكاف ما يؤكد ذلؾ قيـ معيار إختبار
معامؿ تضخـ التبايف ( )VIFلألبعاد المتمثمة بػ (المكقع اللكتركني ،تطبيقات الياتؼ النقاؿ)
كالبالغة (3.88؛  )4.43عمى التكالي كالتي تقؿ عف ( ،)15كما يتضح أف قيـ إختبار التبايف
المسمكح بو ( )Toleranceتراكحت بيف ( )5.431 - 5.358كىي جميعيا أكبر مف ()5.55
كيعد ىذا مؤش انر عمى عدـ كجكد إرتباط ٍ
عاؿ بيف المتغيرات المستقمة.

( :)4-4إختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى (H01) :ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى ادارة معرفة
لمزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز عند مستكل دللة إحصائية .α≤0.05
إلختبار ىذه الفرضية تـ إستخداـ تحميؿ اإلنحدار البسيط ( )Simple regressionلككف ىذه
الفرضية تبحث في أثر جميع أبعاد المتغير المستقؿ مجتمعة عمى متغير تابع كاحد كىك إدارة معرفة
لمزبكف ،كقد ظيرت نتائج إختبار ىذه الفرضية في الجدكؿ رقـ ()6-4
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جدكؿ رقـ ()8-4
إختبار الفرضية الرئيسة األكلى
الفرضية

الفرضية

Β

T

P-

Value

ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى
الرئيسة األكلى

ادارة معرفة لمزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج

التكسي المميز عند مستكل دللة إحصائية α≤0.05

14.358

درجة الحرية ( 337 = ) n-1

5.74

5.555

R

R2

5.434 5.658

مستكل الدللة ( )5.55

يشير الجدكؿ رقـ ( )8-4إلى نتائج إختبار الفرضية الرئيسة األكلى التي يمكف التعبير عنيا
رياضيا بالمعادلة التالية (  ) Yi  0  1 X i  iكلفحص مقدار اإلختالؼ في المتغير التابع عف
المتغير المستقؿ ( )H0:=B 1= 0 HA: B1  0كمف الجدكؿ نجد أف قيمة ( )Tالمحسكبة اكبر
مف قيمتيا الجدكلية (عند مستكل معنكية  ،)α≤ 0.05كىذا يعني رفض الفرضية العدمية كقبكؿ
الفرضية البديمة ،أم أف لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت أثر عمى إدارة معرفة لمزبكف في
مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز  ،كتأتي ىذه النتيجة منسجمة مع ما تكصمت إليو
العديد مف الدراسات التي ذكرت بالدراسات السابقة .
الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى
ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصالت ( إستخداـ المكقع اإللكتركني) عمى إدارة معرفة
لمزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز .إلختبار ىذه الفرضية فقد تـ إستخداـ
تحميؿ اإلنحدار المتعدد ( )Multiple regressionلككف ىذه الفرضية تبحث في أثر مجمكعة
مف المتغيرات المستقمة عمى متغير تابع كقد ظيرت نتائج إختبار ىذه الفرضية في الجدكؿ رقـ
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جدكؿ ()7- 4
نتائج إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عف الفرضية الرئيسة األكلى
الفرضية

المتغيرات

الفرعية

المستقمة

األولى

الثانية

استخداـ المكقع
اللكتركني
تطبيقات الياتؼ
النقاؿ

Β

المتغير التابع

5.43

5.48

درجة الحرية ( 336 = ) n-2

T

4.365

P-

Value

المحسكبة

18.365
6.354

الدللة

()Sig

اإلرتباط
()R

5.555

5.553

5.551

مستكل الدللة ( (5.55

قيمة  tالجدكلية ( (4.58

الفرضية الفرعية االولى  (H01.1) :ل يكجد أثر إلستخداـ المكقع اللكتركني عمى ادارة معرفة
لمزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز عند.α≤0.05
كباإلشارة إلى نتائج الجدكؿ رقـ ( )1-4كالمتضمف نتائج إختبار الفرضية األكلى كما
إنبثؽ عنيا مف فرضيات فرعية ،كبالرجكع إلى النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية األكلى نجد أف
قيمة ( )Tالمحسكبة ( )4.365ىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل دللة

()0.05

كالمساكية ؿ ( )4.58كأف قيمة مستكل المعنكية المشاىد  P-Valueمساكم إلى ( )5.516كىك
أكبر مف قيمة المعنكية المعتمدة مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدـ كجكد أثر
داؿ إحصائيان لستخداـ المكقع اللكتركني عمى معرفة لمزبكف في مجمكعة التكسي المميز ،كقبكؿ
الفرضية البديمة كالتي تشير إلى كجكد أثر داؿ إحصائيان لبعد استخداـ المكقع اللكتركني عمى
ادارة معرفة لمزبكف.

2

التحديد ( )R

5.516

معرفة

لمزبون

قيمة ()F

مستكل

معامؿ

معامؿ

5.355
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الفرضية الفرعية الثانية (H01.2) :ل يكجد أثر لتطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى ادارة معرفة
لمزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج عند .α≤0.05كبالعكدة إلى نتائج الجدكؿ رقـ ()15-4
كإلختبار الفرضية الفرعية الثانية كالتي يمكف التعبير عنيا رياضيان بالمعادلة التالية
(  ) Yi  0  1 X i  iكلفحص مقدار اإلختالؼ في المتغير التابع عف المتغير المستقؿ
) )H0: B1=0 HA: B1  0كمف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )7-4نجد أف قيمة ( )Tالمحسكبة
( )6.354ىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل معنكية ( ،)α≥0.05كىذا يعني رفض
الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ،أم أف بعد تطبيقات الياتؼ النقاؿ ليا أثير عمى ادارة
معرفة لمزبكف.
إختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
الفرضية الرئيسيو الثانية (H02):ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى إدارة معرفة
عف الزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز عند مستكل دللة إحصائية .α≤0.05
إلختبار ىذه الفرضية تـ إستخداـ تحميؿ اإلنحدار البسيط ( )Simple Regressionلككف ىذه
الفرضية تبحث في أثر جميع أبعاد المتغير المستقؿ مجتمعة عمى متغير تابع ،كقد ظيرت نتائج
إختبار ىذه الفرضية في الجدكؿ رقـ (.)8-4
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جدكؿ رقـ ()8-4
إختبار الفرضية الرئيسة الثانية
الفرضية

الرئيسة
الثانية

الفرضية

Β

T

P-

R

Value

R2

ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت

عمى ادارة معرفة عف الزبكف في مجمكعة شركات
ابك الحاج التكسي المميز عند مستكل دللة

4.458

5.63

5.551

5.775

5.655

إحصائية α≤0.05
درجة الحرية ( 337 = ) n-1

مستكل الدللة ( ( 5.55

يشير الجدكؿ رقـ ( )15-4إلى نتائج إختبار الفرضية الرئيسة الثانية التي يمكف التعبير عنيا
رياضيا بالمعادلة التالية (  ) Yi  0  1 X i  iكلفحص مقدار اإلختالؼ في المتغير التابع عف
المتغير المستقؿ ( )H0: B1= 0 HA: B1  0كمف الجدكؿ نجد أف قيمة ( )Tالمحسكبة كىي
 4.458اكبر مف قيمتيا الجدكلية (عند مستكل معنكية  ،)α≤ 0.05كىذا يعني رفض الفرضية
العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ،أم أف تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ليا أثر عمى ادارة معرفة
عف الزبكف في مجمكعة تكسي ابك الحاج ،كتأتي ىذه النتيجة منسجمة مع ما تكصمت إليو العديد
مف الدراسات كالتي ذكرت في الدراسات السابقة كمنيا دراسة (الجبالي .)4514 ،
الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية
ل يكجد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت( استخداـ المكقع اللكتركني ،تطبيقات الياتؼ النقاؿ)
عمى إدارة معرفة عف الزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز عند مستكل دللة
إحصائية  . α≤0.05لختبار ىذه الفرضية فقد تـ إستخداـ تحميؿ اإلنحدار المتعدد ( Multiple
 )regressionلككف ىذه الفرضية تبحث في أثر مجمكعة مف المتغيرات المستقمة عمى متغير تابع
كقد ظيرت نتائج إختبار ىذه الفرضية في الجدكؿ رقـ (.)8-4
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جدكؿ ()9- 4
نتائج إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عف الفرضية الرئيسة الثانية
الفرضية

المتغيرات

الفرعية

المستقمة

األولى

الثانية

استخداـ المكقع
اللكتركني
تطبيقات الياتؼ
النقاؿ

Β

5.43

5.48

درجة الحرية ( 337 = ) n-1

المتغير التابع

T

3.458

P-

Value

المحسكبة

14.354
4.441

الدللة

()Sig

اإلرتباط
()R

5.555

5.638

5.555

مستكل الدللة ( (5.55

قيمة  tالجدكلية ( (4.58

الفرضية الفرعية االولى  (H02.1) :ل يكجد أثر إلستخداـ المكقع اللكتركني عمى ادارة معرفة
عف الزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي المميز عند.α≤0.05
كباإلشارة إلى نتائج الجدكؿ رقـ ( )9-4كالمتضمف نتائج إختبار الفرضية األكلى كما إنبثؽ عنيا
مف فرضيات فرعية ،كبالرجكع إلى النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية األكلى نجد أف قيمة ()T
المحسكبة ( )3.458ىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل دللة ( )0.05كالمساكية ؿ
( )4.58كأف قيمة مستكل المعنكية المشاىد  P-Valueمساكم إلى ( )5.551كىك أكبر مف
قيمة المعنكية المعتمدة مما يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدـ كجكد أثر داؿ
إحصائيان إلستخداـ المكقع الكتركني عمى ادارة معرفة عف الزبكف في مجمكعة شركة التكسي
المميز ،كقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تشير إلى كجكد أثر داؿ إحصائيان لبعد إلستخداـ المكقع
الكتركني عمى ادارة معرفة عف الزبكف

2

التحديد ( )R

5.551

معرفة عن
الزبون

قيمة ()F

مستكل

معامؿ

معامؿ

5.4.7
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الفرضية الفرعية الثانية (H02.2) :ل يكجد أثر لتطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى ادارة معرفة عف
الزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج عند.α≤0.05
كبالعكدة إلى نتائج الجدكؿ رقـ ( )9-4كإلختبار الفرضية الفرعية الثانية كالتي يمكف التعبير عنيا
رياضيان بالمعادلة التالية (  ) Yi  0  1 X i  iكلفحص مقدار اإلختالؼ في المتغير التابع عف
المتغير المستقؿ ( )H0: B1=0 HA: B1  0كمف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )9-4نجد أف قيمة ()T
المحسكبة ( )4.441كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل معنكية ( ،)α≥0.05كىذا يعني
رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة ،أم أف بعد تطبيقات الياتؼ النقاؿ لو تأثير عمى
معرفة عف الزبكف في شركة التكسي المميز.
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الـفـصل الخامس

النتائج والتوصيات
( :)1 -5النتائج
( :)2 - 5التوصيات
( :)3 - 5الدراسات المستقبمية
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( :)1-5النتائج
( 5ـ  1ـ  :)1النتائج المتعمقة بالتحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
 .1أظيرت نتائج التحميؿ الكصفي لمتغيرات ىذه الدراسة أف تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت ببعديو (إستخداـ المكقع اللكتركني ،تطبيقات الياتؼ النقاؿ) كانت تتراكح ما بيف
المتكسطة ك المرتفعة  ،كقد حصؿ بعد إستخداـ المكقع اللكتركني عمى أعمى متكسط حسابي
لجميع الفقرات ( ،)3.48كمف خالؿ نتائج التحميؿ الكصفي التي تـ التكصؿ إلييا فاف الباحث
يفسر ذلؾ بأف استخداـ المكقع اللكتركني في شركة التكسي المميز مرتفعة بسبب إىتماـ الدارة
العميا كدعميا المستمر لممكقع اللكتركني الخاص بالشركة كخصكصا اف معظـ المعمكمات
المتكفرة لدل الشركة كالتي مف الممكف الكصكؿ الييا مف قبؿ الزبائف يمكف الحصكؿ عمييا مف
خالؿ البكابة اللكتركنية ال كىي المكقع اللكتركني ،كىذا يدعـ بشكؿ اك بأخر عمى استخداـ
المكقع اللكتركني الخاص بالشركة .
 .2أظيرت نتائج التحميؿ الكصفي ايضا اف إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص تطبيقات
الياتؼ النقاؿ حيث اظيرت النتائج اف اجابات المستجسيبيف كانت متكسطة ،كيستدؿ الباحث بأف
الجابات كانت متكسطة بسبب أف التطبيؽ الخاص بشركة التكسي المميز ىك تطبيؽ جديد كغير
مستخدـ بشكؿ فعاؿ مف قبؿ الزبائف بسبب حداثتو كقمة الحمالت التركيجية الخاصة لدعـ ىذا
التطبيؽ.
 .3بينت نتائج التحميؿ الكصفي مف كجية نظر المبحكثيف فيما يتعمؽ بمتغير معرفة لمزبكف
في الشركة أنيا كانت متكسطة كمرتفعة حيث بمغ متكسط إجابات عينة الدراسة عمى جميع فقرات
ىذا المتغير ( )3.83مما يشير إلى كجكد الكثير مف المعارؼ التي يحصؿ عمييا الزبكف
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كخصكصا اف الشركة تستخدـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة مثؿ المكقع اللكتركني كتطبيقات
الياتؼ النقاؿ اضافة الى نشر المعرفة مف خالؿ مكظفي الشركة مف سائقي التكاسي اك خدمة
الجميكر عبر الياتؼ ،كىذا كمو يساعد عمى زيادة نشر المعرفة بيف الشركة كالزبائف.
 .4بينت نتائج التحميؿ الكصفي فيما يخص فقرات متغير معرفة عف الزبكف في الشركة انيا
كانت متكسطة حيث اف المعرفة الحاصمة عف الزبكف التي يتـ الحصكؿ عمييا مطبقة بالشركة
كلكف ليس بشكؿ فاعؿ كيستدؿ الباحث بأف التفاعؿ مع الزبائف مف خالؿ المكقع اللكتركني اك
مف خالؿ تطبيقات الياتؼ النقاؿ كىك تفاعؿ بسيط ل يحقؽ الحصكؿ عمى المعرفة عف العميؿ
مف خاللو.
( 5ـ  1ـ  :)2النتائج المتعمقة بإختبار فرضيات الدراسة
 .1كجكد أثر لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ببعدييا (استخداـ المكقع اللكتركني،
تطبيقات الياتؼ النقاؿ) عمى ادارة معرفة لمزبكف في مجمكعة شركات ابك الحاج التكسي
المميز عند مستكل دللة إحصائية  ، α≤0.05إذ بمغ معامؿ الرتباط  .)5.658( Rأما
معامؿ التحديد  R4فقد بمغ ( ،)5.434حيث انسجمت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ
مف دراسة (عبدالميدم  )4516 ،كدراسة (.)chen&yuan,2010
 .2كجكد أثر ذك دللة إحصائية إلستخداـ المكقع اللكتركني عمى معرفة لمزبكف في شركة
التكسي المميز  ،إذ بمغ معامؿ الرتباط  )5.553( Rعند مستكل ( .) 0.05أما
معامؿ التحديد  R4فقد بمغ ( ،)5.355حيث انسجمت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة
(شرؼ.)4514،
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 .3كجكد أثر ذك دللة إحصائية لتطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى معرفة لمزبكف في شركة
التكسي المميز  ،إذ بمغ معامؿ الرتباط  )5.553( Rعند مستكل ( .) 0.05أما
معامؿ التحديد  R4فقد بمغ ( ،)5.355حيث اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة
(شرؼ.)4514 ،
 .4كجكد أثر ذك دللة إحصائية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت متمثمة ببعدم (استخداـ
المكقع اللكتركني ،تطبيقات الياتؼ النقاؿ) عمى ادارة معرفة عف الزبكف في مجمكعة
شركات ابك الحاج التكسي المميز عند مستكل دللة إحصائية  ، α≤0.05إذ بمغ معامؿ
الرتباط  )5.775( Rعند مستكل ( .) 0.05أما معامؿ التحديد  R4فقد بمغ
( )5.655كتأتي نتائج ىذه الدراسة منسجمة مع دراسة (شرؼ .)4514،
 .5كجكد أثر ذك دللة إحصائية إلستخداـ المكقع اللكتركني عمى بعد معرفة عف الزبكف في
شركة التكسي المميز  ،إذ بمغ معامؿ الرتباط  )5.638( Rعند مستكل (.) 0.05
أما معامؿ التحديد  R4فقد بمغ ( )5.457كىذا ما أكدتو دراسة (الجبالي .)4514،
 .6كجكد أثر ذك دللة إحصائية لتطبيقات الياتؼ النقاؿ عمى بعد معرفة عف الزبكف في
شركة التكسي المميز  ،إذ بمغ معامؿ الرتباط  )5.638( Rعند مستكل (.) 0.05
أما معامؿ التحديد  R4فقد بمغ ( )5.457كىذا ما أكدتو دراسة (تيقاكم .)4559،
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) :)2-5التوصيات:
في ضكء ﺍلنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يمكف لمباحث أف يكصي بما يمي:
أوالً :التوصيات التي تتعمق ببعد تكنولوجيا المعمومات وال تصاالت:
 .1تعزيز كتحسيف خدمات المكقع اللكتركني لشركة التكسي المميز خصكصا الدقو في حجز
المكاعيد إلتماـ خدمة الزبكف.
 .4العمؿ عمى كضع برامج تدريبية خاصة بالسائقيف لتحفيز الزبائف بإستخداـ المكقع
اللكتركني كتطبيؽ الياتؼ النقاؿ.
 .3عمؿ حمالت تركيجية مف شأنيا زيادة كعي الزبائف بفكائد استخداـ المكقع اللكتركني
كتطبيؽ الياتؼ النقاؿ كالمحاكلة عمى حث الزبائف بإستخداـ ىذه المكاقع اللكتركنية.
 .4تحديث المعمكمات عمى المكقع اللكتركني لشركة التكسي المميز بشكؿ مستمر.

 .5ضركرة تكفير الركابط اللكتركنية المساعدة لمزبائف عمى المكقع اللكتركني الخاص
بشركة التكسي المميز.
 .6التأكد مف اف تطبيؽ الياتؼ النقاؿ لدل شركة التكسي المميز يعمؿ عمى كافة انظمة
تشغيؿ اليكاتؼ النقالو.
 .7ضركرة تكافر معمكمات كاممة عف الخرائط الجغرافية في تطبيؽ شركة التكسي المميز.
 .8ضركرة اف يتسـ تطبيؽ الياتؼ النقاؿ بالبتكار كالتحديث المستمر.
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ثانياً :التوصيات التي تتعمق ببعد إدارة معرفة الزبون:
 .9أف تقكـ اإلدارة العميا بتبني إستراتيجية مف شأنيا الحصكؿ عمى المعرفة مف كافة مصادرىا
كخصكصا المعرفة التي تحصؿ عمييا مف الزبكف.
 .15ضركرة كجكد قكاعد بيانات خاصة بالمعرفة التي حصمت عمييا الشركة مف العميؿ مع
ضركرة الكصكؿ ليذه المعرفة بشكؿ سيؿ.
 .11إعتبار المعرفة أصؿ مف أصكؿ الشركة التي تعتمد عمييا بشكؿ كبير لتطكير كتحديث
منتجاتيا كخدماتيا.
 .14تكفير كافة المعمكمات لمزبائف مف خالؿ قنكات التصاؿ الخاصة بالزبائف مثؿ المكقع
اللكتركني كتطبيؽ الياتؼ النقاؿ.
 .13إ بتكار طرؽ جديدة التي تضيؽ فييا الفجكه بيف الزبائف كالشركة بيدؼ الحصكؿ عمى
المعرفة مف الزبكف.
 .14دراسة جميع (المقترحات كالشكاكل) بشكؿ جيد كاخذىا بعيف العتبار في برامج خدمة
الزبكف.
 .15ضركرة تعريؼ الزبائف بالخدمات المقدمو مف خالؿ كسائؿ اإلتصاؿ الحديثة.
 .16العمؿ عمى فيـ متطمبات العمالء لدل الشركة كذلؾ مف خالؿ قنكات اإلتصاؿ
اإللكتركنية الخاصة بالزبائف.
 .17عمؿ الية لمتكاصؿ مع الزبائف لمعرفة طبيعة الخدمات التي يحتاجكنيا الزبائف بشكؿ
مستمر.
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األردف.
 الجنابي ،اميرة محمد (" .)4556أثر إدارة معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي"،رسالة ماجستير ،جامعة الككفة  ،الككفة  ،العراؽ.
-

الجريسي ،الء ك الرحيمي  ،تغريد ك العمرم ،عائشة ( " )4514أثر تطبيقات الياتف النقال
في مواقع التواصل الجتماعي عمى تعمم وتعميم القرأن الكريم لجامعة طيبة " ،المجمة األردنية
 .مجمد  ، 11عدد .1

 الساعد ،رشاد محمد ك حريـ  ،حسيف محمكد4554( ،ـ ) دراسة بعنكاف  " :عالقـة إدارةالمعرفـة و تقنيات المعمومات والميزة التنافسية في المنظمة (بحـث ميـداني عمـى قطـاع
الصناعات) "  ،دكرية المجمة األردنية  ،مجمد ، 8عدد ، 1مجمكعة .14
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 الفقياء ،إعتداؿ (" )4514جودة الموقع االلكتروني والثقة اللكترونية وأثرىما في رضى متمقيالخدمة"  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الشرؽ األكسط  ،عماف ،الردف.
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 الذنيبات ،معاذ (" ،)4514مدى تبني المستشفيات السعودية لتقنيات األعمال اللكترونيةالفاعمة :دراسة تطبيقية عمى المستشفيات العاممة في منطقة مكة المكرمة" ،المجمة األردنية
في إدارة األعماؿ ،المجمد ،15العدد ،4رسالة ماجستير ،مكة المكرمة ،السعكدية.
 العزبي ،تيقاكم عمي )" .(2009أثر إدارة المعرفة في االبتكار التنظيمي" – دراسة ميدانيةلعينة مف منظمات التصالت الجزائرية ،رسالة ماجستير ،جامعة عدف :عدف ،اليمف.
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الملحق رقم ()1
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أخي المستجيب  ،اختي المستجيبة.
تحية طيبة كبعد:
يقػػكـ الطالػػب بد ارسػػو حػػكؿ أثػػر اسػػتخداـ "تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاإلتصػػالت" عمػػى ادارة معرفػػة
الزبػػكف " د ارسػػة حالػػة مجمكعػػة ابػػك الحػػاج التكسػػي المميػػز " ،كجػػزء مػػف متطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى
درجػػة الماجسػػتير فػػي إدارة األعمػػاؿ اإللكتركنيػػة ،كعميػػو يرجػػى التكػػرـ بتعبئػػة ىػػذا اإلسػػتبياف الػػذم
سكؼ يعبر عف مدل مكافقتكـ ألسئمة اإلستبياف  ،مع العمـ اف ىذه البيانػات سػكؼ تجمػع لغايػات
البحث العممي.

كتقبمكا فائؽ الشكر كالتقدير
الباحث
عبدالرحمف جماؿ مكسى
إشراؼ الدكتكر
سمير الجبالي
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أوال :معمومات عامة
 )1النكع اإلجتماعي:
ذكر

انثى

 )4الفئة العمرية:
مف  37-48سنة

مف  47-18سنة
 )3المؤىؿ العممي:
ثانكية فأقؿ

دبمكـ

بكالكريكس

مف  47-38سنة

 48فأكثر

دراسات عميا

 )4الدخؿ السنكم
أقؿ مف 3555
 )5ال ػجػ ػنػ ػس ػ ػيػ ػػة

بيف  3555ك 9555
أردني

غير أردني

بيف  9551ك 14555

 14551فأكثر
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ثانيا :محاوراالستبانة وفقراتيا:

#

موافق

العـــبــــارة

بشده

موافق

(الموقع االلكتروني)

1

ُتحدث المعلومات على الموقع االلكترونً لشركة التكسً
الممٌز بشكل مستمر.

2

تعكس معلومات الموقع االلكترونً لشركة التكسً الممٌز
اهدافه االستراتجٌه .

3

ٌحتوي الموقع االلكترونً لشركة التكسً الممٌز الخدمات
التً تقدمها الشركه.

4

المعلومات المتوفرة من الموقع االلكترونً لشركة التكسً
الممٌز ذات موثوقٌه عالٌه

5

تصمٌمم الموقع االلكترونً لشركة التكسً الممٌز مالئم
لنوع الخدمه التً ٌقدمها.

6

ٌوفر الموقع االلكترونً لدى شركة التكسً الممٌز روابط
مساعده للزبون .
(تطبيقات الياتف النقال)

7

استخدام تطبٌق الهاتف النقال لشركة التكسً الممٌز
بإستمرار .

8

ٌحافظ تطبٌق الهاتف النقال لشركة التكسً الممٌز على
خصوصٌة المعلومات الشخصٌه المقدمه.

9

هنالك ارشادات فً تطبٌق الهاتف النقال لشركة التكسً
الممٌز لمساعدة الزبائن فً حال حدوث أي مشكلة.

10

تطبٌق الهاتف النقال لدى شركة التكسً الممٌز ٌعمل على
كافة انظمة تشغٌل الهواتف النقاله.

11

ٌوفر تطبٌق شركة التكسً الممٌز معلومات كاملة عن
الخرائط الجغرافٌة (الطرق).

محايد

غير
موافق

غير موافق بشده
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12

ٌتصف تطبٌق الهاتف النقال لدى شركة التكسً
الممٌزباالبتكار والتصمٌم المرن.

13

ٌوفر تطبٌق الهاتف النقال للشركة تفاصٌل كاملة عن
المركبات من خالل اضهار كافة المعلومات عن المركبه.

14

تطبٌق الهاتف النقال لشركة التكسً الممٌز مزود بمؤشر
للتعلٌمات حول استخدام اي جزء من التطبٌق.
معرفة لمزبون

15

16

جميع المعمومات المتعمقة بخدمات شركة التكسي المميز
متوفرة لجميع الزبائن.
يتم دراسة جميع (المقترحات والشكاوى) بشكل جيد واخذىا
بعين االعتبار في برامج خدمة الزبون.

17

توفر شركة التكسً الممٌز تعرٌف بالخدمات المقدمه
للزبائن من خالل وسائل االتصال الحدٌثة.

18

تحاول شركة النكسً الممٌز ابتكار طرائق جدٌدة التً
تضٌق فٌها الفجوه بٌن الزبائن والشركة.

19

الخدمات التً ٌتلقاها زبائن شركة التكسً الممٌز تلبً
رغباتهم.

20

ٌوجد شبكه بٌن الزبائن و الشركة تتبادل من خاللها كافة
المعلومات الضرورٌه إلتمام الخدمة.

22

توجد قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالزبائن.

معرفة عن الزبون

23

24

25

26

جميع متطمبات العمالء معروفة لدى شركة التكسي
المميز.
تمبي شركة التكسي المميز جميع تفضيالت الزبائن
المحددة بشكل دقيق.
ىنالك الية لمتواصل مع الزبائن لمعرفة طبيعة الخدمات
التي يحتاجونيا الزبائن بشكل مستمر.
ىنالك سرية تامة لبيانات الزبون المتوافرة لدى شركة
التكسي المميز.
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الممحق ()2

الرقم

المقب العممي و السم

التخصص

مكان العمل

1

د .أمجد زريقات

عمم حاسوب

جامعة الزيتونو

2

د .أحمد الذنيبات

ىندسة االتصاالت

جامعة الزيتونو

3

د .سموى السامرائي

نظم معمومات ادارية

جامعة السراء

4

د .أحمد عمي صالح

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

5

د .محمد المعايطة

إدارة أعمال الكترونيو

جامعة الشرق األوسط

6

د .عبدالعزيز الشرباتي

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

7

د .حسام عمي

تسويق

جامعة الشرق األوسط

8

د .ىبة ناصر الدين

حاسوب

جامعة الشرق االوسط

