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 املستخلص

، كذلك للنقل اجلوي  السعوديةشركه اخلطوط  كدراسة علىيف منظمات   املؤسسيةشبكات التواصل االجتماعي  ابستخدام املعرفةواقع مشاركه إىل إيضاح  البحثهدفت هذه 
التعرف على  يتناول البحث كذلك الدور التكنلوجي و رأس املال االجتماعي ، وو رأس املال الفكري ، و الثقافة املنظميه ، االدوار اليت تلعبها حماور   التعرف على أبرز

ولتحقيق هذه األهداف مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم الباحث االستبانة جلمع . مشاركه املعرفة ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي املؤسسية عوائق
( موظف، وقد مت اختيار عينة عشوائية بسيطة من إمجايل اجملتمع الكلي للدراسة بلغ 14000املعلومات األولية، ويتكّون جمتمع البحث من املوظفني ابلشركة وبلغ حجمهم )

سية  ظف، وخلصت نتائج البحث إىل أن هناك مؤشرات إجيابية عديدة تشري إىل أن واقع مشاركه املعرفة ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي املؤس( مو 1500حجمها )
حتتاج إىل تفعيل حىت يتم بشكل اجيايب ، وكشفت البحث أن هناك بعض العوامل املتعلقة مبشاركه املعرفة ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي املؤسسية يسري ابلشركة 

مشاركه ونشر املعرفة من خالهلا ، كما أظهرت البحث أن من أهم احتياجات شركه توثيق و  استغالل هذه الشبكة االجتماعية بشكل فعال و وتؤدي دورها احليوي يف
عام  بني املوظفني بشكل عرفة بني املوظفني هو ان تزيد من استخدام الشبكةاخلطوط السعودية للنقل اجلوي لالستفادة االمثل من الشبكة االجتماعية املؤسسية يف مشاركه امل
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كما كشف البحث نقص العامل التوعوي   ، من خرباهتم السابقةلالستفادة  املوظفني العاملني و املتقاعدين مجيع ذلك  يشمل وان وبني اإلدارة الوسطى والعليا بشكل خاص 
و عدم وجود نظام للتشجيع املادي   و التدرييب للموظفني عن ماهيه وامهيه الشبكة االجتماعية  يف الشركة وقصور يف استخدامها كوسيله للتدريب و التطوير املعريف للموظفني

ما كشفت النتائج انه ال توجد عوائق تكنولوجيه او مشاكل متكره ابلشبكة ومل يكن هذا العامل واملعنوي ملشاركه املعرفة بشكل عام و من خالل الشبكة بشكل خاص  ، ك
كذلك يوصي   املعرفةيف مشاركه  الشبكةفعيل التدريب و توعيه املوظفني عن امهيه ودور تاىل العديد من التوصيات من أمهها ضرورة  البحثوتوصلت  ميثل عائق الستخدامها .

و دليل ارشادي  اسرتاتيجيةوضع  معنواي وماداي عرب نظام حمدد و وحتفيز املوظفني وتشجيع   ابلشركة املؤسسية االجتماعية للشبكة املوظفنيده استخدام زاي بضرورةالبحث 
 .العربية لك لندرهتا يف البيئة كما أوصى الباحث إبجراء املزيد من الدراسات املتعلقة ابملوضوع وذ،    ابلشركة الشبكةللموظفني لتوضيح انظمه وكيفيه استخدام 

 الشبكات االجتماعية املؤسسية  - مشاركه املعرفة  - إدارة املعرفة   -  شركة اخلطوط السعودية للنقل اجلوي الكلمات املفتاحية :
 

ABSTRACT 
The study aimed to explore the reality of using enterprise social networks (ESN) in knowledge sharing in 
private sector a case study  of Saudi Airlines aviation company, furthermore the study aimed to identify the 
roles impact such as the organizational culture , intercultural capital ,social capital and technology role ,Also 
the research aims to identify the most serious obstacles in using ESN in knowledge sharing. To fulfill these 
objectives the descriptive analytical method is used in this study, where the researcher used the questionnaire 
to collect primary data through direct questions and inquiries. The study population consisted of Saudi Airlines 
aviation company reached (14000) employee, and researcher selected a simple random sample of the total 
overall society for the study size was (1202) employee of the total community individual. The study concluded 
that the results of the study concluded  the knowledge sharing reality through the ESN  is in positive condition 
and available in high degree, the study also pointed that the four factors  mentioned above need to be taken in 
the confederation for ESN knowledge sharing development .The study also showed  number of ESN user to 
reach to 75% of current employee and no current authorize access for  retired employee  ,Also found lack of 
staff awareness and workshop programs among company ESN and it is benefit in knowledge sharing .Also the 
research found no staff knowledge sharing awarding program and lack of using the ESN as training and 
education tool , The study results also  revealed that the technologies obstacles is very low , Finally research 
found no intensive management engorgement among knowledge sharing in ESN. The main 
recommendations of  the  research that need to increase  ESN number of users , knowledge sharing awarding 
program should be in place ,Higher and line  managers should  encourage all staff  among ESN knowledge 
sharing , setting up company ESN strategy and user guide .and the research suggested the company to facilitate 
ESN access to retiree to utilize works experience , ESN need  ,The researcher also  recommended further 
studies on the subject as there is scarcity in such studies in the Arabic . 
Kay Words :   

Saudi Airlines Air Transport Company –knowledge management - ESN – Knowledge Sharing 
 
 

 للبحثاإلطار العام 
 مقدمة :

جعل افراد اجملتمع أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينات من القرن املاضي نقلة نوعية وثورة حقيقية يف عامل االتصال األمر الذي 
مامات التواصل االجتماعي  يعيشون يف ظل عامل تقين وجمتمع افرتاضي سيطر على أكثر اهتماماهتم واستنزف الكثري من أوقاهتم ، ومن بني أبرز تلك االهت

االجتماعي داخل اليت توفرت هلم عن طريق شبكات اجتماعية على االنرتنت، وكان هلذا العامل دوره الكبري على اهلوية االجتماعية والوطنية وعلى الرتابط 
انب االجتماعي الواقعي وعلي اعماله اليومية   ايضا اجملتمع الواحد . فأصبح اإلنسان اليوم يعد جمتمعه االفرتاضي من ضمن اهتماماته ورمبا طغى على اجل

اخل نطاق التأثري علي جمتمعات العمل و  االعمال من حيث حتفيز  التعاون الداخلي و مشاركه املعارف بني املوظفني يف املنظمات كمجتمع افرتاضي د
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متاشيا مع التطور السريع و اهلائل يف اعمال شركه اخلطوط اجلوية  املنظمة بشكل خاص وبينها وبني  املنظمات األخرى بشكل عام ،من هذا املنطلق و
االجتماعي السعودية للنقل اجلوي يف مواكبه عامل النقل اجلوي حتم عليها ان تسعي بقوه ملواكبه وسائل  التواصل احلديثة واستخدام شبكات التواصل 

ري بني منسوبيها وبني الشركات األخرى التابعة او مع الشركاء  وابلتايل تعزيز التواصل يف مشاركه املعرفة وحفظ وتداول رأس املال الفك ”ESN“املؤسسية 
 مع املسافرين علي متنها وذلك  يف خضم مشروع اخلصخصة وحتول املؤسسة ايل شركه نقل جوي خاصه. 

 : البحثمشكلة 
وي ابستخدام شبكات  التواصل االجتماعي املؤسسي مهم للغاية لرفع أبن  مشاركه املعرفة بني منسويب شركه  اخلطوط السعودية للنقل اجل جيد الباحث

و من هذا املنطلق  ميكن مستوى مشاركه املعرفة والذي بدوره يؤدي ايل تعزيز القدرة علي املنافسة ورفع كفائه اخلدمات املقدمة للجمهور يف املنطقة و العامل   
يف التساؤل الرئيسي  التايل : ما هو  واقع مشاركه املعرفة يف شركه  اخلطوط السعودية للنقل اجلوي ابستخدام شبكات التواصل  البحثبلوره مشكله 

 ؟ االجتماعي املؤسسية  
 : البحثأهداف 

االعمال و تسليط الضوء علي شركه   يف منظمات كات التواصل االجتماعي املؤسسية ايل التعرف ايل واقع مشاركه املعرفة ابستخدام شب يسعى هذا البحث
 اخلطوط السعودية للنقل اجلوي كدراسة حاله .

تسعي ايل  البحثيف منظمات االعمال فأن هذه ات التواصل االجتماعي املؤسسية  عن واقع مشاركه املعرفة ابستخدام شبك البحثففي ضوء مشكله 
 حتقيق اهلدف الرئيس للدراسة  كما يلي  :  

 واقع مشاركه املعرفة ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي املؤسسية  يف شركة اخلطوط اجلوية السعودية  للنقل اجلوي. التعرف على :
 ولتحقيق  اهلدف الرئيس للدراسة انبثقت عده اهداف فرعيه كما يلي : 

  االجتماعي املؤسسية  .التعرف واقع استخدام منسويب شركه اخلطوط السعودية  للنقل اجلوي لشبكات التواصل 
 يف  و رأس املال االجتماعي ، و التكنلوجيا ، و وتوضيح املعوقات الرئيسة و تطوير واستثمار رأس املال  الفكري ، ميةنظامل حبث  دور الثقافية

 مشاركه املعرفة ابستخدام  شبكات التواصل االجتماعي املؤسسية  بشركة اخلطوط السعودية للنقل اجلوي.
  صيات واقعيه وعمليه تسهم اجيابيا يف تطبيق امثل ملشاركه املعرفة ابستخدام  شبكات التواصل  االجتماعي  املؤسسية يف شركه اخلطوط تقدمي تو

 السعودية للنقل اجلوي.
 : البحثأمهية 

دور استخدام شبكات التواصل االجتماعي املؤسسية يف منظمات االعمال يف مشاركه املعرفة  و تفعيل عوامل املشاركة للبحث يف امهيه  تتمثل األمهية العلمية
 البحث يف  عرب العمل التشاركي وتكمن ايضا امهيهو ذلك و اليت  تساعد على حتقيق أهداف املنظمة بصورة إجيابية منظمات االعمال الفعالة للعاملني يف 

يف تلك املنظمات ومساعده منظمات االعمال  نشر املعرفة الصرحية داخل يف توثيق املعرفة الضمنية و ات التواصل االجتماعي املؤسسيةكشبدور توضيح 
 لديها.االستغالل االمثل لشبكات التواصل  االجتماعي املؤسسية 

 
  : البحثأسئلة 

 يسعى البحث ايل اإلجابة علي السؤال الرئيسي هلا  :
 ؟  ما هو واقع مشاركه املعرفة يف شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي املؤسسية  

 ولتحقيق اإلجابة علي السؤال الرئيس للبحث  انبثقت أسئلة فرعيه من السؤال الرئيس للدراسة كما يلي :
 ة  للنقل اجلوي لشبكات التواصل االجتماعية املؤسسية  .ما هو واقع استخدام منسويب شركه اخلطوط اجلوية السعودي 
 كة اخلطوط السعودية للنقل بشر   ما هو دور مشاركه  املعرفة  ابستخدام  شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية  يف  تطوير واستثمار رأس املال الفكري

 ?اجلوي
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  يف مشاركه املعرفة  ابستخدام  شبكات التواصل االجتماعي  وجيا ، و ماهي املعوقات الرئيسة ، رأس املال االجتماعي ، التكنل دور الثقافية التنظيميةما هو
 ؟ املؤسسية بشركة اخلطوط السعودية للنقل اجلوي

 اإلطار النظري للبحث
 :   Knowledge Management إدارة املعرفة

ألجل البقاء واالستقرار والتعايش، فبدأ حياته جبمع الثمار والصيد وتوفري املأوى يسعى اإلنسان منذ األزل لتحسني حياته واكتشاف املزيد من أسرار الدنيا 
( أن 56: 2004والزراعة وصناعة األدوات املعيشية، وتطورت هذه احلياة برتاكم املعارف واخلربات والتجارب عرب األزمنة والسنني . ويوضح )الكبيسي،

ة وتطور أساليب التعلم، ويعد محورايب أول حاكم يف التاريخ يهتدي إىل أمهية التعلم حني أنشأ أول مدرسة يف مفهوم "املعرفة" ظهر قدميًا وتطور بتعقد احليا
م( الدعوة إىل نشر املعرفة حني قال إن 551النهرين حبوايل ألفي سنة قبل امليالد مث جدد الفيلسوف الصيين كونفوشيوس ) –(  قبل 479بالد ما بني )

 وحيد للتقدم والنجاح الدنيوي ، فقد بني أمهية املعرفة على األرض.املعرفة هي الطريق ال
 :  أنواع املعرفة

 : (، على أن املعرفة تقسم إىل نوعني أساسيني مها كاآليت2006أوضحت دراسة، )ابسرده ، 
بينهم، وتشمل كاًل من البياانت واملعلومات اليت ميكن (: وهي "املعرفة اليت ميكن لألفراد تقامسها فيما  (Explicit Knowledgeاملعرفة الصرحية  :أوالً 

 احلصول عليها وختزينها،".
(: وهي معرفة ضمناً تكون يف عقول األفراد وعادة ما تكون بعيدة وال يعرفها إال من حيملها أو من تكون  (Tacit Knowledgeاملعرفة الضمنية :اثنياً 

 بداخله.
 Enterprise Social Networks (ESN)  املؤسسية االجتماعيةشبكات التواصل 

( الشبكات االجتماعية املؤسسية علي اهنا " جمموعه من التقنيات و  2012يف عام )   أحباث الشبكات االجتماعية  Altimeter ) (عرف مركز  
شبكه اجتماعيه مؤسسيه تسمح ملنتسيب املنظمة  االدوات و املصادر التقنية اجملمعة بغرض اجياد قيمه مضافه للمنظمة عن طريق توصيل منسويب املنظمة عرب

( . وكما ذكر  3ص  Charlene  Li.2012من عمل حساابت هبا لتوفري اضافات معلوماتية و حتديثات وتنبيهات عنهم بشكل اين وسريع " . ) 
لي اهنا جزء من بيئة العمل يف املنظمة ملا ان شبكات التواصل املؤسسية يف منظمات االعمال ينظر اليها ع(  2012ايضا يف عام  ) Altimeterمركز

حتويه من معلومات ومشاريع جاريه واخري سابقه وكذلك حتتوي علي فرق عمل حقيقيه و نقل للخربات و ايضاح و تفسري للكثري من املشاكل و 
وتشكل الشبكة  ،يز عالقات سابقه ايضا الصعوابت داخل املنظمة وتعطي هذه الشبكات ايضا فرصه مضافه لتكون عالقات جديده بني اعضائها وتعز 

 الداخلية االجتماعية أداة لنشر املعلومات الرمسية ويستخدمها املوظفون أيضا كأداة لتبادل األفكار يف إطار غري رمسي. 
 مصطلحات البحث :

 :  Saudi Airlines Aviation Companyشركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي 
 (.2014اخلطوط السعودية ،   وطنية السمات وعاملية املستوى ختتص ابلنقل اجلوي للركاب والشحن للبضائع التجارية . )دليلشركة طريان سعودية ، 

 املعرفة:
دراسات إىل غري ث وتطوير و جيدها رحبي عليان  إبداع إنساين راق انتج عن تفاعل حيوي بني مكوانت املنظومة املعرفية من خربات إنسانية وإمكاانت مادية وتقنية وحب

بة يف احلصول عليها ذلك ويضيف إن املعرفة تتولد يف واقع حي معاش تتشكل وتعيد تكوين ذاهتا يف منظومات جديدة من مساهتا أهنا متاحة للجميع شرط توفر الرغ
 ( .2008،  ابجلهد واملثابرة يستخلص منها)ذوو القدرة على التفكري اإلبداعي( خربة أو معرفة يف موضوع معني .)عليان

 :  Knowledge Sharingاملعرفة  مشاركة 
العملية تتضمن خمزوان معرفياً متاحاً  ميكن حتديد أن مشاركة املعرفة متثل عملية االتصال بني اثنني أو أكثر من املشاركني حبيث يكونوا مشمولني يف عملية نقل املعرفة ، هذه 

 (.Usoro, et al., 2007سطة واحدا أو أكثر من متلقى املعرفة فإن خمرجات هذه العملية متثل خلقاً ملعرفة . )لدى مصدر املعرفة ومن خالل تفسري االتصاالت بوا
 : Enterprise Social Networks (ESN)   املؤسسية االجتماعيةشبكات التواصل 
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ما مصاحل أو أنشطة متشاهبة مصطلح تعرفه )امييلي مك لوجلن( علي اهنا  هي استخدام املؤسسة لوسائل االعالم االجتماعية  داخليا وخارجيا لربط األفراد الذين تربطه
كل فعال وحل مشاكل العمل. وتشمل مشاريع الشبكات داخليا و ميكن ألدوات اجتماعية تساعد املوظفني على الوصول إىل املعرفة و املوارد اليت حيتاجوهنا للعمل معا بش

عاون بني املوظفني  . االجتماعية استخدام برجميات اإلنرتانت يف اماكن العمل و املنزل فضال عن طرف اثلث من  منصات اإلعالم االجتماعي لتحسني االتصال والت
 م.11/11/2014اتريخ االسرتجاع  .comwww.techtargetاملصدر 

 :   Intellectual Capital رأس املال الفكري
أبنه "القيمة االقتصادية لفئتني من األصول غري امللموسة ملنظمة  1999بناءً على التعريف الذى قدمته منظمة التعاون والتطوير االقتصادي  رأس املال الفكري ميكن تعريف

  (Guthrie, 2001) . )هيكلي( ورأس مال بشرىمعينة: رأس مال تنظيمي 
 نوع البحث
هتدف إىل دراسة " واقع مشاركه املعرفة يف شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية يف منظمات االعمال " كدراسة حاله على شركه  البحثمبا أن هذه 

   "TAWASOL" تواصليف شبكه تواصل االجتماعية املؤسسية  اخلطوط السعودية للنقل اجلوي  وذلك من خالل حتديد أبعاد واقع مشاركه املعرفة
شجيع و حتفيز كبعد مدى ونوعيه االستخدام و البعد الفكري و التكنولوجي و االجتماعي و مدى أتثري ثقافه املنظمة و أتثريها على املوظفني من انحيه ت

بدراسة وتبيان أهم قام الباحث كذلك ، وتوعيه املوظفني أبمهية مشاركه املعرفة بشكل عام و مبشاركتها من خالل شبكه تواصل االجتماعية بشكل خاص 
ه املعرفة  تبعا املعوقات اليت قد تؤثر يف مشاركه املعرفة  عرب شبكه التواصل االجتماعية املؤسسية ، ابإلضافة اىل التعرف على الفروق يف مستوى مشارك

سنوات اخلربة واخريا" مستوى التعليم ألفراد عينه واملستوى الوظيفي ، واملستوى الوظيفي ، وعدد  : كالنوع، و العمر،  البحثملتغريات متعددة ألفراد عينه 
دخل يف إطار الدراسات الوصفية التحليلية ، واليت تستهدف "تصوير وحتليل خصائص جمموعة معينة أو موقفاَ معيناَ يغلب عليه ي  البحث. ان هذه  البحث

 (.1998:20صفة التحديد، وذلك هبدف احلصول علي معلومات كافية ودقيقة عنها" )احليزان.
 البحثمنهج 

يعرب عنها تعرباً كيفياً استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجـد يف الواقـع ويهتـم بوصفهـا وصفًا دقيقـًا و 
ظاهرة معينة وحتليل تلك البياانت للوصول إىل النتيجة ( ، ويعين املسح يف جممله جتميع البياانت حول 219: 2000أو تعبريًا كميـاً" )عبيدات وآخرون  

  واملسح شأنه شأن بقية الدراسات الوصفية اليت ال تتحكم يف طبيعة  البحثالنهائية للدراسة اليت استخدم املسح فيها   واملسح جزء من املنهج الوصفي يف 
هو موجود أصالً   ولذلك فإن املنهج املسحي جيمع معلومات عن الظاهرة ليصفها كماً املعاجلة ويدرس املنهج املسحي املتغريات كما وجدت يف الطبيعة كما 

وحتقيق أهدافه، وحىت ميكن  البحثوقد اختار الباحث هذا املنهج )املنهج الوصفي( لكونه مالئمًا لطبيعة  (.218:  2002وكيفًا " )النهاري والسرحيي، 
االجتماعي  الوصول إىل إجاابت تسهم يف وصف وحتليل نتائج استجاابت افراد العينة هبدف التعرف على " واقع مشاركة املعرفة ابستخدام شبكات التواصل

 السعودية للنقل اجلوي. " االجتماعية املطبقة يف شركة اخلطوطTAWASOLاملؤسسية يف منظمات األعمال "  وحتديدا شبكة " تواصل 
 البحثحدود 

 : احلدود املوضوعية
علي واقع مشاركه املعرفة يف شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية يف منظمات االعمال لدي شركه اخلطوط  البحثتنحصر احلدود املوضوعية هلذه 

 السعودية للنقل اجلوي . 
 : احلدود املكانية

تنحصر يف شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي يف املدن الرئيسية اليت يتواجد هبا اكرب عدد من موظفي شركه اخلطوط السعودية  البحثاحلدود املكانية هلذه 
 املنورة  املدينة، الدمام،  الرايض  جده ) املقر الرئيسي للشركة(    الرئيسية علي النحو التايل: حسب نسبه عدد املوظفني يف املدن للنقل اجلوي مرتبه تنازليا

 : احلدود الزمنية
 اغسطس  .  1وحىت  يونيو  15من الفرتة    م ، 2016صيف عام فصل قام الباحث ابملسح امليداين خالل 
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 جمتمع البحث
( موظف موزعني على احدى عشر قطاع من قطاعات 14000من موظفي شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي والذي عددهم ) البحثجمتمع تكون 

شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي اثناء قيام الباحث بعمل جبمع  يفممن يعملون  الشركة من املوظفني ) الذكور واإلانث ( الالئحيني و الغري الئحيني
 للبحث. يف احلدود الزمانية خالل دام اداه مجع البياانت ) الستبانة( و البياانت ابستخ

  عينة البحث
 Stratifiedسحب عينة عشوائية طبقية نسبية ) اعتمد علىملوظفي شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي و الباحث استخدم العينة العشوائية البسيطة  قام

Relatively Random Sample طبقات  البحثلي للدراسة، وذلك على أساس تقسيم عينة ( من اجملتمع األص ( اىل فئاتstrata  فرعية يف )
" ملا توفر هذه الطريقة من التمثيل النسبـي خلصائص اجملتـمع". وذلـك  ،البحثأسسها ومواصفاهتا، ومتناسبة يف أحجامها مع الفئات املمثّلة هلا يف جمتمـع 

 (.2005:214)عبداحلميد.
تضمن "ظهور وحدات من أي جزء من اجملتمع، وتساعد على تقليل التباين الكلي للعينة، كما متّكن من احلـصول على درجة عالية من الدقـة" كما أهنا 

 عينه جمتمع يشتمل  ( موظفا" من موظفي شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي .1500) البحثوقد بلغت عينة افراد جمتمع  (.1999:153)العبد وعزمي.
موزعني على أربع مناطق رئيسة ابململكة العربية السعودية  وموظفه ( موظف1500ـب ) البحثعلى املوظفني بشركة اخلطوط السعودية للنقل اجلوي، ويقدر حجم جمتمع  البحث
( استبانة ، 1202موظف والراجع من االستباانت ) (1500ابملناطق األربع الرئيسة ومت حتديد )املدينة املنورة(، حيث مت توزيع االستباانت  -الدمام  -الرايض -)جده 
 :  ذلكوضح ت ةول اآلتياواجلد

  البحث( إحصائية مفردات العينة العشوائية البسيطة ألفراد جمتمع  1جدول ) 

جمتمع  النوع البحثافراد عينه جمتمع  
 البحث

عدد مفردات العينة 
 العشوائية البسيطة

 العشوائية البسيطةعدد ردود مفردات العينة 

 موظفي شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي
 912 1150 13500 ذكر

 290 350 500 أنثى

 1202 1500 14000 اجملموع

 
 موزعني وفقا للجنس البحث( التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة 2جدول )

 النسبة املئوية ٪ العدد اجلنس
 ٪75.8 912 ذكر
 ٪24.1 290 أنثى

 %100 1202 اجملموع
 

 موزعني وفقا للعمر البحث( التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة 3جدول )
 النسبة املئوية ٪ العدد العمر 

 ٪21.7 257 ( سنة30( إىل )22من )
 ٪31.9 384 ( سنة40( إىل )31من )
 ٪27.9 336 ( سنة50( إىل )41من )
 ٪18.5 225 ( سنة فأكرب51)

 %100 1202 اجملموع
 

 موزعني وفقا للمؤهل العلمي البحث( التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة 4جدول رقم  )
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 النسبة املئوية ٪ العدد املؤهل العلمي
 ٪10.4 126 تعليم عام

 ٪14.8 178 دبلوم ختصصي
 ٪50.7 610 جامعي

 ٪23.9 288 دراسات عليا
 %100 1202 اجملموع

 
 موزعني وفقا للجنسية البحث( التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة 5جدول )

 النسبة املئوية ٪ العدد اجلنسية
 ٪94.4 1006 سعودي

 ٪5.6 341 غري سعودي
 %100 1202 اجملموع

 
 موزعني وفقا للوظيفة البحثالتكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة  (6جدول )

 ٪النسبة املئوية  العدد الوظيفة
 ٪74.2 892 موظف

 ٪18.3 220 رئيس قسم
 ٪5.7 69 مدير إدارة
 ٪1.4 18 مدير عام

 ٪0.24 3 مساعد املدير العام
 %100 1202 اجملموع

 
 موزعني وفقا لعدد سنوات اخلدمة  البحث( التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة 7جدول )

 النسبة املئوية ٪ العدد عدد سنوات اخلدمة 
 ٪21.7 256 ( سنوات6) أقل من

 ٪17.1 214 ( سنوات10( إىل )6من )
 ٪14.5 190 ( سنة15( إىل )11من )
 ٪12.2 169 ( سنة20( إىل )16من )
 ٪34.5 373 ( سنة فأكثر21)

 %100 1202 اجملموع
 

 
 :البحثصدق االتساق الداخلي ألداة 

ات يف حالة نظرًا ألن الصدق يف أدبيات القياس يعين اتساق االختبار مع نفسه يف قياس اجلانب الذي ُبين لقياسه، أي إنه يدّل على مدى اتساق الدرج
جة احملور من خالل حساب معامل ارتباط در  البحثعلى التحقق من االتساق الداخلي ألدوات  –يف إحدى طرقه  –تكرار التجربة، لذلك يعتمد الصدق 

 البحثوللتحقق من االتساق الداخلي ألدوات  ومن مث مت حساب معامالت ارتباط درجة كل حمور ابلدرجة الكلية لألداة. ،ابلدرجة الكلية لألداة
وهذا يدل  ، ((0.01مستوى، وكانت غالبية املعامالت إجيابية ودالة إحصائيَا عند إلجياد معامالت االرتبـاط" معامـل االرتباط "بيـرسـون البحثاستخدمت 

 ، واجلداول التالية تبني تفاصيل ذلك: البحثعلى االتساق الداخلي والرتابط بني فقرات أدوات 
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 ( معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عنصر والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي اليه العنصر8جدول رقم )

 احملور األول :
واقع مشاركه املعرفة عرب شبكة  

 التواصل االجتماعية املؤسسية

 احملور الثاين :
دور رأس املال االجتماعي يف  

مشاركه املعرفة عرب شبكات 
 التواصل االجتماعي املؤسسية

 احملور الثالث :
دور مشاركه املعرفة عرب  

شبكات التواصل االجتماعية 
املؤسسية يف تطوير واستثمار 

 الفكريرأس املال 

 احملور الرابع :
دور الثقافية التنظيمية يف  

مشاركة املعرفة عرب شبكات 
 التواصل االجتماعي املؤسسية

 احملور اخلامس : 
دور التكنلوجيا وأثرها يف  

مشاركة املعرفة عرب شبكات 
التواصل االجتماعي 

 املؤسسية

 احملور السادس : 
املعوقات الرئيسة يف  

مشاركة املعرفة عرب 
كات التواصل شب

 االجتماعي املؤسسية
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.517** 1 0.600** 1 0.451** 1 0.411** 1 0.813** 1 0.834** 
2 0.843** 2 0.562** 2 0.424** 2 0.432** 2 0.751** 2 0.447** 
3 0.862** 3 0.451** 3 0.752** 3 0.684** 3 0.654** 3 0.617** 
4 0.841** 4 0.436** 4 0.684** 4 0.630** 4 0.595** 4 0.789** 
5 0.852** 5 0.576** 5 0.658** 5 0.749** 5 0.688** 5 0.868** 
6 0.890** 6 0.513** 6 0.704** 6 0.396** 6 0.684** 6 0.781** 
7 0.961** 7 0.507** 7 0.786** 7 0.585** 7 0.621** 7 0.498** 
8 0.968** 8 0.646** 8 0.500** 8 0.808** 8 0.672** 8 0.800** 
9 0.961** 9 0.734** 9 0.676** 9 0.400** 9 0.790**   
10 0.915** 10 0.451** 10 0.743** 10 0.626**     
11 0.496**   11 0.506**       

 0.01إحصائيا عند مستوى داللة دال  **
السابق  أن معامالت ارتباط كل عباره  والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه جاءت مجيعها داله إحصائيا عند مستوى داللة يالحظ من اجلدول 

معامالت االرتباط بني درجة كل حمور كما قام الباحث ابستخراج ،   ن صدق االتساق الداخلي لالستبانة(، مما يدل على توافر درجة عالية م0.01)
 والدرجة الكلية لالستبانة ويوضح اجلدول التايل معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة:

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة9جدول )
 معامل االرتباط المحور

 **0.845 شبكة التواصل االجتماعية المؤسسيةواقع مشاركه المعرفة عبر 
 **0.884 دور رأس المال االجتماعي في مشاركه المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعي المؤسسية

دور مشاركه المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعية المؤسسية في مجال تطوير واستثمار رأس 
 المال الفكري 

0.894** 

 **0.845 في مشاركة المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعي المؤسسية التنظيميةدور الثقافية 
 **0.792 دور التكنلوجيا وأثرها في مشاركة المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعي المؤسسية

 **0.661 المعوقات الرئيسة في مشاركة المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعي المؤسسية
 0.01عند مستوى وجود داللة  **

( 0.894 –0.661السابق أن قيم معامالت االرتباط للمحاور السته ابلدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة حيث تراوحت بني )يتضح من اجلدول 
 ( مما يعين وجود درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة.0.01، وكانت مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 : البحثاداه ثبات 
 البحثات و يف احلصول على البياانت نفسها من املبحوثني مهما تكرر تطبيق األداة، وللتحقق من ثبات أد البحثإن ثبات األداة يناقش مدى قدرة أداة 
 وتوضح اجلداول التالية معامالت الثبات الناجتة ابستخدام هذه املعادلة. ، Cronbach Alphaاستخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ 
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 طبقًا لمحاورها المختلفة البحث( معامالت ثبات أداة 10جدول رقم )
 معامل الفاكرونباخ عدد العبارات المحور

 0.892 11 واقع مشاركه المعرفة عبر شبكة التواصل االجتماعية المؤسسية
االجتماعي في مشاركه المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعي دور رأس المال 

 المؤسسية
10 0.907 

دور مشاركه المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعية المؤسسية في مجال تطوير 
 واستثمار رأس المال الفكري 

11 0.929 

( في مشاركة المعرفة عبر (Organizational Cultureدور الثقافية التنظيمية 
 شبكات التواصل االجتماعي المؤسسية

10 0.883 

وأثرها في مشاركة المعرفة عبر شبكات  (Technology Role)دور التكنلوجيا 
 التواصل االجتماعي المؤسسية

9 0.886 

 0.869 8 المعوقات الرئيسة في مشاركة المعرفة عبر شبكات التواصل االجتماعي المؤسسية
 0.963 59 االستبانة ككل

 
( وبلغ معامل الثبات الكلي 0.929-0.869يتضح من اجلدول السابق إن قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت بني )

ئجها والوثوق وإمكانية االعتماد على نتا البحث ىل صالحية االستبانة للتطبيق على( ، وتشري هذه القيم العالية من معامالت الثبات إ0.963لالستبانة )
 هبا.

 نتائج البحث
موظفي شركه اخلطوط السعودية للنقل من  البحثاملستخدمة على افراد عينه  البحثعن عدد من النتائج واليت مت احلصول عليها من أدوات  اسفر البحث

 . البحثأسئلة واهداف مرتبة وفقاً لرتتيب  البحث، وفيما يلي عرضاً هلذه النتائج واليت متثل اإلجابة على تساؤالت  اجلوي
 البحث وأسئلة أبهداف املتعلقة اوال"  : النتائج

التعرف علي واقع استخدم شبكات التواصل االجتماعي املؤسسية  يف منظمات االعمال ، وحبثها كدراسة حاله على شركه   هدف البحثحققت  1
، ولعل امهها وجود استخدام للشبكة االجتماعية املؤسسية  البحثهذا اهلدف من خالل  نتائج  البحثاخلطوط السعودية للنقل اجلوي  فقد حققت 

 البحث كذلك توصل%( 75يف شركه اخلطوط السعودية و بنسبه مئوية عظمى بلغت ثلثي موظفي شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي مبا يقارب )
 .جتماعية املؤسسية % من املوظفني ال يهتمون بشبكات التواصل اال25ان 

هذا اهلدف من خالل ما توصلت  البحثاملؤسسية فقد حققت  االجتماعية التواصل شبكه عرب املعرفة مشاركه وفيما خيص هدف التعرف على واقع 2
ام شبكه التواصل اليه من نتائج ، ولعل امهها أن هناك ممارسه قويه ملشاركه املعرفة بدرجه موافقه عالية  يف شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي ابستخد

مما قد يوضح لنا مستوى الثقة املتوسط بني مستخدمي ن املستخدمني يشاركون املعرفة عرب الرسائل اخلاصة اايضا  البحث ووجد االجتماعية املؤسسية 
 الشبكة وهو احد العوامل املهمة يف مشاركه املعرفة بشكل عام.

يف مشاركه املعرفة فمن خالل شبكه التواصل االجتماعية املؤسسية من   Social Capitalاالجتماعي  املال رس أ حتقق هدف التعرف على دور 3
% من مستخدمي شبكه تواصل االجتماعية املؤسسية من املوظفني  يف شركه اخلطوط السعودية 70ان نسبه ما يقارب  اليت بينت البحثخالل نتائج 

وكذلك حتقق اهلدف ايضا من خالل التوصل اىل ، للنقل اجلوي ترى ان للشبكة دور مهم للغاية يف خلق صداقات جديده من شىت قطاعات الشركة 
واصل االجتماعية وبدرجه استجابة حمايده يرون ان ال يوجد تشجيع من قبل رؤسائهم يف العمل على مشاركه % فقط من مستخدمي شبكه الت49ان 

  .املعرفة من خالل شبكه تواصل االجتماعية املؤسسية يف الشركة
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تطوير رأس املال فيما خيص هدف التعرف علي دور مشاركه املعرفة عرب شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية يف منظمات االعمال يف  4
حققت هذا اهلدف من خالل ما توصلت اليه من نتائج ، وكانت امهها ان شبكه تواصل تقوم  البحثفأن   Intellectual  Capitalالفكري

 موثقه.بدورها املهم يف توثيق املعارف الضمنية لدى اخلرباء وذو اخلدمة االقدم ابلشركة وحتويل هذه املعارف اىل معارف صرحيه 
يف مشاركه املعرفة عرب شبكات التواصل االجتماعية   Organizational Cultureا خيص هدف التعرف علي دور الثقافة املنظمينه وفيم 5

لعل ابرز هذه النتائج اليت توصلت هلا ، و  البحثهذا اهلدف من خالل نتائج  البحثفقد حققت  املؤسسية يف شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي ،
٪ من مستخدمي الشبكة يرون أنه من الضروري قيام املسؤولني عن ادراه الشبكة بتفعيل و تنشيط عقد ورش عمل للتعريف 76ما نسبته تدل على ان 

 والتوعية أبمهية مشاركه املعارف واخلربات من خالل شبكه تواصل االجتماعية املؤسسية.
ثرها يف مشاركه املعرفة عرب شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية وا Technology Roleهدف التعرف علي دور التكنلوجيا  البحثحققت  6

ظفني يف منظمات االعمال وكدراسة حاله علي شركه اخلطوط السعودية للنقل الدوي من خالل النتائج اليت توصلت اليها ولعل امهها أبن مجيع املو 
جتماعية جلميع موظفي الشركة بدون استثناء وكانت استجابتهم هلذا يؤيدون ااتحه شبكه تواصل اال البحثالذين هم من ضمن افراد عينه جمتمع 

٪ من املستخدمني 65اليت رأت أبن ما نسبته  البحث٪ ، كذلك حتقق اهلدف ايضا من خالل نتيجة 83اجلانب بدرجه موافق بنسبه مئوية مبقدار 
 .للشبكةاملشاكل التقنية  قلهموافقه ، وهذا ايضا يدل على جيدون الدعم التقين الكايف للمشاكل التقنية اليت يوجهوان بدرجه استجابة 

شركه فيما خيص هدف التعرف على املعوقات الرئيسية ملشاركه املعرفة عرب الشبكات االجتماعية املؤسسية يف منظمات االعمال وكدراسة حاله على  7
٪ من مستخدمي شبكه تواصل 76واليت اوضحت ابن  بحثالهذا اهلدف من خالل نتائج  البحثاخلطوط السعودية للنقل اجلوي ، فقد حققت 

فة واالستفادة االجتماعية املؤسسية يرون ابن عدم ااتحه الشبكة للمتقاعدين من املوظفني يعد احد املعوقات الرئيسية لالستفادة منهم يف مشاركه املعر 
% من مستخدمي شبكه 52ايضا ان ما نسبته  البحثركة ، ووجدت ويفقدها رأس املال الفكري واملنتقل معهم ايل خارج الش, من خرباهتم السابقة

 . تواصل يرون ابهنم حمايدون يف استجابتهم من عدم وجود الدعم من قبل اإلدارة العليا أبشكاله املعنوي او املادي
 البحثحتليل التباين بني متغريات انجته عن  اثنيا" : نتائج تفصيليه

ت التواصل مجيعها ماعدا حمور " معوقات مشاركه املعرفة ابستخدام شبكا البحثثبت للدراسة ان ملتغري اجلنس وفقا لفئه االانث  أتثري جتاه حماور   1
الجتماعية املؤسسية" ، وثبت ايضا أتثري هذا املتغري لفئه الذكور جتاه حمور " معوقات مشاركه املعرفة ابستخدام شبكات التواصل ااالجتماعية املؤسسية" 

 . 
( سنة فأكرب ذوات املتوسط 51( سنة واملنتمني للفئة العمرية )50( إىل )41للفئه العمرية من ) البحثثبت للدراسة ان ملتغري العمر أتثري جتاه حماور  2

و املعوقات الرئيسية ملشاركه املعرفة يف  احلسايب األعلى فيما خيص حماور واقع مشاركه املعرفة ، ودور رأس املال االجتماعي والفكري والتكنلوجي
 .يف منظمات االعمال  شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية

لفئه التعليم العام  و الدبلوم فقط يف ما خيص حمور "واقع مشاركه املعرفة يف شبكات  البحثثبت للدراسة ان ملتغري املؤهل العملي  أتثري جتاه حماور  3
سسية " ومل يثبت أتثري لالئي من فئات متغري التعليم االخرى ، مما يعين ضرورة اخذ هذه الفئه ابالعتبار عند تصميم و تغذيه التواصل االجتماعية املؤ 

 الشبكة ابحملتوى الذي يقيدهم ويناسبهم يف تنميه املعرفة لديهم . 
ري السعوديني ماعدا حمور املعوقات الرئيسية لشبكات التواصل مجيعها فيما خيص فئه غ البحثأتثري جتاه حماور له  ثبت للدراسة ان ملتغري اجلنسية 4

 .االجتماعية املؤسسية يف الشركة
( 21كانت خدمتهم  )  ( سنوات و من6فيما فئه من كانت خدمتهم  اقل من )  البحثثبت للدراسة ان ملتغري عدد سنوات اخلدمة  أتثري جتاه حماور  5

 سنه فأكثر.
 البحثتوصيات 

، يرى الباحث انه ميكن اقرتاح جمموعه من التوصيات اليت ميكن ان تلعب دورا يف تطوير مشاركه املعرفة  البحثاستنادًا اىل النتائج اليت توصلت اليه نتائج 
 النحو االيت :  ابستخدام شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية يف منظمات االعمال وتفعيلها لدي موظفي القطاع اخلاص يف قطاع االعمال على
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يف منظمات االعمال ، ودورها يف   Enterprise Social Networksإجراء املزيد من الدراسات عن شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية  .1
حمدودة  ثالبحقابلة للتعميم بشكل أوسع حيث تبقى نتائج هذه  البحثاداره املعرفة ، و يف انواع خمتلفة من قطاعات االعمال حىت تكون نتائج 

 .البحثضمن عينة 
على ضرورة قيام شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي بتعزيز اجلانب التوعوي و التعريفي املستمر على مدار العام أبمهية شبكات التواصل  البحثتؤكد  .2

الورش التدريبية و العروض التعليمية بكيفيه  االجتماعية املؤسسية يف الشركة ودورها يف مشاركه املعرفة ، وكذلك  تثقيف يف هذا اجلانب من خالل عقد
 االستفادة من شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية يف اكتساب املعارف ومشاركتها من خالل تلك الشبكة . 

بنسق منظم كما على أمهيه تعزيز انشاء جمموعات متخصصه تغطي املهام الرئيسية للقطاعات املكونة للشركة وان تكون تلك اجملموعات  البحثتؤكد  .3
برفع جوده اجملموعات اخلاصة وتطوير مستوى جوده املعرفة املتداولة من خالهلا الستغالل اكرب قدر من االستفادة منها يف مشاركه  البحثتوصى 

 املعرفة بني املوظفني . 
ة ومشاركتها من خالل شبكه التواصل االجتماعية على امهيه دور اإلدارة يف تعزيز مستوى الثقة بني املوظفني فيما خيص تداول املعرف البحثتوصي  .4

ل االجتماعية املؤسسية يف الشركة وكذلك اجياد نظام للحوافز املعنوية واملادية لتشجيع مشاركه املعرفة يف الشركة بشكل عام  واستخدامهم لشبكه تواص
 املؤسسية هلذا الغرض ايضا  بشكل خاص.

واسرتاتيجية معلنه ومعتمده من قبل اداره شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي للشبكات التواصل  على امهيه اجياد دليل ارشادي البحثتوصي  .5
 االجتماعية املؤسسية يف شركه اخلطوط السعودية للنقل اجلوي

بشكل خاص   التخصصيةعلى امهيه االستغالل االمثل لشبكات التواصل االجتماعية املؤسسية يف تطوير وسائل التدريب والتنمية للمهن  البحثتؤكد  .6
ورات تعليميه واإلدارية للموظفني بشكل عام واليت متثل السواد االعظم من املوظفني يف الشركة من خالل انشاء قنوات تعليميه و لقاءات حيه مباشره ود

 ؤسسية .عن بعد وعروض تقدمييه مما يسهم يف تطوير احملتوى املعريف والفكري والثقايف يف شبكه تواصل االجتماعية امل
على ضرورة ااتحه استخدام شبكات التواصل االجتماعية املؤسسية للمتقاعدين من املوظفني وذلك للحد من ضياع املعارف الضمنية  البحثتوصي  .7

ؤسسي بسبب خروجهم من اخلدمة و تفعيل مشاركه معارفهم وخرباهتم يف تعزيز وتطوير رأس املال الفكري يف الشركة مما يؤدي ايل تطوير االداء امل
 يف منظمات االعمال .بشكل عام 

 :  مصادر البحث

 ( ،تكامل إدارة املعرفة واجلودة الشاملة وأثرة على األداء: دراسة تطبيقية يف شركات الصناعات الغذائية اليمنية، رسالة دكتوراه، جام2006ابسرده، توفيق ،).عة دمشق، سورية 

 ( ،تقييم اقتصادي للمرحلة التعليمية 2001السبيعي، خالد صاحل ،) الثانوية: دراسة يف االستثمار لراس املال البشري يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية

 الرتبية، جامعة امللك سعود، الرايض، اململكة العربية السعودية.

  ( إدارة املعرفة وتطوير املنظمات، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث2004الكبيسي، عامر ،).الطبعة األوىل، مصر ، 
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