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Résumé
La culture organisationnelle est considérée comme l’un des facteurs
importants qui influent sur la performance de l’organisation et leur
efficacité, car elle a un rôle important dans l’amélioration des processus
du management des connaissances à travers le perfectionnement du
partage des connaissances entre ses membres. La culture
organisationnelle représente une source importante pour motiver les
individus à partager leurs connaissances. En revanche, elle peut être
considérée comme un obstacle au changement dans les organisations,
où le principal problème des organisations dans certains cas n’est  pas
de faire face aux défis de la mondialisation et la concurrence, mais le
manque de sensibilisation et la compréhension de sa culture
organisationnelle.
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Le but de cet article est d’identifier le rôle de la culture organisationnelle
dans le processus de partage des connaissances qui mènent à
l'amélioration des relations de travail et l'interaction dynamique entre
les membres de l'organisation à travers: 1: l'amélioration des systèmes
d'apprentissage en créant un climat basé sur la confiance réciproque
entre ses membres, 2 : promouvoir le travail collaboratif à travers la
création de communautés de pratique qui conduisent à l'augmentation
du niveau de partage et de création des connaissances, ainsi elle crée de
nouvelles relations entre les individus, 3: la motivation et
l’encouragement des individus à développer le niveau de
communication dans l’organisation.
Mots clés: culture organisationnelle, partage des connaissances,
confiance, apprentissage, communautés de pratique.
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التفافة التي تكبح التعلمالثقافة التي تعزز التعلم
توازن بين مصالح كافة المساهمين: القيادة 

(العمالء، الموظفين، توازن مصالح الجميع
أي سيطرة من الموردين...). ليست هناك

أي مجموعة على تفكير اإلدارة ألن الجميع 
يدرك أن أي واحد من تلك المجموعات من 

شأن تصرفاته أن تعيق نشاط المنظمة.

تفرق بين المسائل الصعبة والسهلة: تعطي 
المهمات األولوية على العالقات وتفرق 
اإلدارة بين األمور الصعبة والسهلة وتعتبر 

القيادة توجه االهتمام أن الصعبة هي األهم،
(الموارد، الرواتب، إلى األمور الصعبة

اإلنتاج، المنافسة...)، فالكل يقدم خدمة تليين 
أمور الناس وعالقاتهم، ولكن العلم الحقيقي 
لإلدارة ينظر إليه على أنه يمكن قياسه، 
وتنظر اإلدارة للناس على أتنهم مورد مثل 

رأس المال والمواد األولية.
يز على األعضاء أكثر من األنظمة: الترك

فالقياديون والمدراء يؤمنون بأن األفراد 
أن: Sheinبإمكانهم التعلم، حيث يرى 

"المسألة تحتاج قدرا كبيرا من المثالية حول 
الطبيعة اإلنسانية القادرة على إيجاد ثقافة 
تعليمية وأن هذه المثالية موجودة بكل 

مقاييسها"

على األفراد: تركز على النظم وليس 
فالقياديون والمدراء هم مهندسون وتقنيون 
تشغل أوقاتهم عمليات إيجاد وصيانة النظم 
الخالية من األخطاء، فالنظرية األساسية في 
الثقافة تقوم على استبعاد الناس على النظم 

بدال من إلحاقهم بها.

تجعل األفراد يؤمنون أنه باستطاعتهم تغيير 
نون بأن لديهم القدرة البيئة: فاألفراد يؤم

على تغيير محيطهم، ويمكنهم بالتالي التحكم 
في مصيرهم. ويعد هذا افتراضا ضروريا 

للتعلم.

تسمح للناس بالتغيير فقط عندما يتوجب 
عليهم ذلك: األفراد يتعاملون بأسلوب ردود 
أفعال أكثر من صنع األفعال، فهم يتغيرون 
فقط عند مواجهة تهديدات خارجية، 

زون على حل المشاكل أكثر من ويرك
تركيزهم على إيجاد أفكار جديدة.

تخصص وقتا للتعلم: منح أكثر وقت ممكن 
للتعلم حتى لو كان خارج إطار العمل.

العمل السريع: فالمنظمة مشغولة بحل 
المشاكل المستعجلة وال يوجد أي وقت حر.



أ.العشعاشي و أ.حوحو...        دور الثقافة التنظيمية في تشارك المعارف

2014جانفي –)05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )278( للدراسات القانونية واالقتصادية

تنظر للمشاكل بشمولية: أفراد المؤسسة 
ترك بأن األحداث يتمتعون بإيمان مش

االقتصادية والسياسة والثقافة االجتماعية 
كلها مترابطة وهناك التزام مشترك نحو 

التعلم والتفكير بشكل منهجي.

تجزئة المشاكل: تحدد أدوار العمل والمهمات 
حسب اإلدارات، حيث يؤمن األفراد أن 
أفضل وسيلة لحل المشاكل تكمن في تقسيم 

كل منها على المشكلة إلى جزئيات وتدرس
حدا ثم يتم إعادة تركيب هذه األجزاء مرة 

ثانية.
تشجيع االتصال المفتوح: فلدى المدراء 
والموظفين التزام مشترك نحو االتصال 
المفتوح، حيث تعمل المنظمة على تطوير 
مفاهيم مشتركة والتزام بالتعبير عن اآلراء 

بكل حرية

تقييد انتشار المعلومات: حيث إن الحصول 
لى المعلومات من حق المدراء فقط وتبقى ع

المعلومات المالية وغيرها بعيدة عن باقي 
األعضاء، ولذلك لكي يزيد المدراء من 

مكانتهم ومراكز قوتهم.
بناء فرق العمل: من خالل االعتقاد بأن 
الثقة وعمل الفريق والتنسيق والتعاون أمور 
ضرورية لضمان النجاح، وال يتم التركيز 

نافسة الفردية.على الم

المنافسة الفردية: فالمنافسة الفردية هي الحالة 
الطبيعية والمسار الصحيح للقوة والمركز، 
فعمل الفريق ينظر إليه كضرورة عملية لكنه 

ليس باألمر األساسي.
إمكانية االتصال بالقادة: فالمسيرين والقادة 
يتصرفون كموجهين ومساعدين على التغيير 

انعي قرارات داخل أكثر من كونهم ص
المنظمة.

القيادة المسيطرة: حيث إن مهمة المدراء  
والقادة الرئيسية هي السيطرة وفرض الرقابة 

وعدم اعترافهم بأخطائهم.
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