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 مقدمه

موقییل  رقلایتی    ةکننلد  ترین عامل  تییلین  گسترده وجود دارد که دانش مهم یامروزه تقریباً اجماع

های امروزی و حرکل  یله   تحوالت در سازمان(. Hersh & Aladwan, 2014, p.163) اس سازمان 

هلا و  تلرین عامل  یقلای سلازمان    اس  دانش یه منزلة اصلیی  موجب شدهمحور سوی اقتصاد دانش

  (.Drucker, 1993, p.165)ها در نظر گرفته شود شرک 

اعضلای سلازمان اسل  کله یله منظلور یهبلود         ةیافتهای تکام دانش سازمانی یه مینای قاییی 

هلای   ریج در قاللب تجریله  تد ها و اقدامات کاری، ایجاد شده اس  و یهدادن فیالی  های انجام رویه

 ,Tsoukas & Vladimirou, 2001)یایلد  شلود و هویل  ملی    جمیی یین اعضای سازمان مشترک می

p.975) .دانلش سلازمانی ترکیبلی از دو شلک  متفلاوت املا       از یل  سلو،    توان گفل  ینایراین، می

افلرادی   ازو از سوی دیگر، دانش سازمانی چیزی جدای  ناپذیر دانش صریح و ضمنی اس  جدایی

 & Sierhuis)نیسل   شلود،  کلار گرفتله ملی    یله  هلایی کله در آن  یا موقیی  ،کنندکه آن را خیق می

Clancey, 1997, p.1.) یدین دلی  که دانلش  ،ماهی  اجتماعی دانش اس  ةدهندها نشاناین ویژگی 

پلذیری  جامیله  هایفرایندهمچنین، ، آنان مشترک های ریهو تج میان افراد میموالً از طریق تیامالت

 (.Nonaka, 1994, p.19) شودخیق و یه اشتراک گذاشته می

 ةسلرمای . اسل   وایسلته  اجتماعی سازمان ةسرمای شدت یه یه پذیریجامیه هایفراینداثریخشی 

چنلین  و سلازمان یلا در اختیلار داشلتن      ردفکلری دا  ةدر ایجاد سلرمای  هکنند تسهی اجتماعی نقش 

 & Nahapiet)آورد دسل   ه های دیگر یتی ییشتری نسب  یه سازمانمزی  رقای تواندای میسرمایه

Ghoshal, 1998, p.250 .) محاف  کلاری  گیریشرایط یرای شک  پذیر شدندجامیههنگامی که افراد 

هلای  گلروه  ةای از روایلط یله وسلیی   اس  کله از طریلق آن شلبکه    یستری منزلةکه یه  فراهم اس 

و توانلایی اساسلی    ترین و پویاترین منایع دانش هستندمتنوع ،یمحاف  کار .شوداجتماعی ایجاد می

 (.Wenger, 2000, p.229) دهندرا شک  می ها هتجری یادگیری از ،دانشتسهیم یرای خیق و  سازمان

هلا و  داوطیبانه توسط گروهی از افراد یا دغدغهطور  که یه اند کاری نوعی ساختار غیررسمی محاف 

  هلای خیلق و تسلهیم دانلش    طلور خلاب یلر فیالیل      و یه گیرند میک  عالئق مشترک و مشایه ش
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حیی عمیی جه  مدیری  دانلش در  راه ،های استراتژی پرورش محاف  کاری در حوزه .ندمتمرکز

 (.Wenger et al., 2002, p.6)سازمان اس  

 یلدون . اجتملاعی اسل    ةگیری محاف  کاری مفهلوم سلرمای  ها در شک ترین مؤلفه یکی از مهم

 ةمقالل . محاف  کلاری پایلدار نخواهنلد یلود     ،وجود اعتماد میان اعضا و یدون ایجاد هوی  مشترک

هلای محافل  کلاری اسل   و     هدف اول، میرفی مفهوم، اییاد و مؤلفه. دارد حاضر دو هدف اصیی

اجتملاعی   ةاجتماعی و نقش مهم سلرمای  ةهدف دوم، شناخ  ارتباط متقای  محاف  کاری یا سرمای

 .گیری این ساختارهای غیررسمی اس در شک 

 محافل کاری چیستند؟

این نظریه مبتنی یر این فلر  اسل    . ریشه دارد  یادگیری اجتماعی ةمفهوم محاف  کاری در نظری

در   سازی و توسیه آن، که نوعی دیدگاه مقای  رویکلرد شلناختی  مدلو از طریق مشاهده، که افراد 

رویکلرد شلناختی در    یراسلا   (.Elkjaer, 1999, p.80) نلد گیریادگیری اس ، از یکدیگر یلاد ملی  

یادگیری اجتماعی دانلش را   ةدر حالی که نظری ،چیزی اس  که افراد دارند منزلةیادگیری دانش یه 

 (.Pastoors, 2007, p.22) گیرددر نظر می ،دهندچیزی که افراد انجام می عنوانیه 

را   دگیری اجتملاعی مفهلوم یلادگیری وضلییتی    یلا  ةنظریل  کارگیری یهیا ( 1991)  الو و ونگر

 ،ییله عبلارت  . یایداند که در آن یادگیری از طریق روایط و تیامالت اجتماعی تحقق میمیرفی کرده

یتواننلد   ،کننلد این امکان وجود دارد که افراد از طریق تیامالت و ارتباطاتی که یا یکدیگر ایجاد می

شده توسط الو و ونگر  چارچوب نظری میرفی. یاد یگیرندو چیزی جدید  دهنددانش خود را ارتقا 

         مینایلایی  .    کلار یلا اقلدام    .1: کنلد مفهوم محاف  کاری را حاوی چهار عنصر اصیی تیقلی ملی  

                                                           
1. Social theory of learning 
2. Cognitive approach 
3. Lave & Wenger  
4. Situated learning 

5. Practice 

6. Meaning 
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یلا  تیامل    در و انلد  شلدت یله هملدیگر وایسلته     هر ی  از این عناصر یه . هوی  .4و    محف  .3

آنچه در دیدگاه محافل  کلاری   (. Wenger, 1998, pp.4-5) ایندیمینا میو  شوند می تیریف یکدیگر

گیلری محافل  کلاری    اجتماعی یرای یادگیری، یه منظلور شلک    ةکه زمین یاید این اس اهمی  می

کارهلا و   دادن ضروری اس   جایی که روایط و تیامالت میان افراد مبنایی یرای ح  مسائ ، انجلام 

 (.Yeo, 2008, p.320) شودافزایش دانش تخصصی می

گلذاری  و دوستانه یه منظلور سلرمایه   طور غیررسمی محاف  کاری، گروهی از افراد هستند که یه

یاددهی  و گذارند و نسب  یه یادگیریهای خود را یا یکدیگر یه اشتراک می، مهارتدانشیمشترک 

کلاری یله   و در تیریلف دیگلر محافل      (Wenger & Snyder, 2000, p.139) شوندیه هم متیهد می

عنوان یهترین یستر یرای ایجاد اجتماع مفید و مؤثر یینش، شناسایی مشک ، آموزش و تولید دانلش  

ونگر و همکارانش محاف  کاری را گروهلی از  (. Brown & Duguid, 2001, p.202) شودتیریف می

ش و طلور عمیلق دانل    د و یله دارنل یل  موضلوع    ةدانند که عالیق و اشتیاق مشترک دریلار افراد می

 ,.Wenger et al) گذارنلد کاری یا تیام  مسلتمر یله اشلتراک ملی     ةخود را در ی  حوز های هتجری

2002, p.4). 

مفهوم محف  یدین میناسل   . اس ( اقدام) اصیی محف  و کار ةمحاف  کاری متشک  از دو واژ

یسل   وکلار ن  کسب ةمحدود یه ی  قیمرو جغرافیایی خاب یا ی  محدود، گرفته که اجتماع شک 

 ،ینلایراین . های شلغیی مشلترک اسل    های کاری مشایه، و نقشییکه مبتنی یر عالئق مشترک، زمینه

 ةامکان دارد ی  محف  متشک  از گروهی از افراد یاشد کله از لحلام مکلانی و جغرافیلایی فاصلی     

ای هل هلا و سلازمان  افرادی یاشلد کله از شلرک     ةیا اینکه دریرگیرند شته یاشندزیادی یا یکدیگر دا

 ةواژ .دیاشلن دوستانه و غیررسمی در حال تسلهیم دانلش    طور کاری مشایه یه ةمختیف در ی  زمین

سل  کله   ااین اصلالال  در محافل  کلاری یلدین مین    . اس   دانش در عم  اییه مین  کار یا اقدام
                                                           
1. Community 

2. Identity 

3. Practice 

4. Action 
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مثال ی  اجتماع هنلری یلا ورزشلی و نظلایر آن      یرایگرفته ی  جمع کاری اس  و  اجتماع شک 

. دهی شودها ح  و پاسخگیرند که مسائ  کاری درون آناف  کاری یدین عی  شک  میمح. نیس 

ثمررسلاندن یل  کلار شلک       اجتماع یا محفیی اس  که یا هدف یه ةدهندکار نشان ةاز این رو، واژ

هلای  ها و رویهجای پرداختن یه سیاس  مفهوم کار یر این موضوع متمرکز اس  که یه. گرفته اس 

تمرکز  ،دهدعمیی در فضای کاری رخ می طور آنچه یهیاید یر  ،یه چگونگی کارکردن رسمی مریوط

گیرند چگونه شلغ  و  که افراد یاد می کند میپویا اشاره  ییدین ترتیب، این اصالال  یه فرایند. دکر

 دهنلد، یهبلود دهنلد   کار خود را از طریق تیامالت یا دیگر افرادی که چنین مشلاغیی را انجلام ملی   

(Snyder, 1997, pp.3-4.)  

 اند؟چرا محافل کاری اهمیت یافته

محافل  کلاری   اول، . کننلد آفرینلی ملی   هلا ارزش های مختیف یلرای سلازمان  شیوهمحاف  کاری یه 

هلا   ها قیب و رو  استراتژی ملدیری  دانلش سلازمان    آن. اندازنداستراتژی سازمان را یه جریان می

کمل   محافل  کلاری   . کننلد وکار را ایجاد ملی  ز کسبمحاف  کاری خالوط جدیدی ا دوم،. هستند

یله ایجلاد مشلتریان ییشلتر و افلزایش اعتبلار        ،در نهایل  و  یلد، کنند فضای کارآفرینی اشاعه یا می

اعضلای محافل    . کننلد محاف  کاری مشکالت را یه سرع  ح  میسوم، . شوندمیمنجر خودشان 

محافل   چهلارم،   .عضو محفل  رجلوع کننلد    یرای ح  مسائ  خود یه کدام دانندمیخویی  یهکاری 

گلذاری و  یلرای یله اشلتراک    مالیلویی  ةعرصها آن. دهندرا انتقال می یکار هاییهترین شیوهکاری 

هلای  محافل  کلاری مهلارت   پنجم، . هستند سازمانکارها در سراسر  دادن ة انجامتوزیع یهترین شیو

ای و ماهر رآموزانی مبتدی یه افرادی حرفهشوند افراد از کاو موجب می دهندای را توسیه میحرفه

 دنل کناسلتیدادها کمل  ملی    شل  در جذب و نگهدا هاسازمانمحاف  کاری یه ششم، . تبدی  شوند

(Wenger & Snyder, 2000, pp.140-142.) 
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یلرای یل  محفل     یا اقدام  و کار محف  ، کنند سه ویژگی قیمروکید میأت( 1991) الو و ونگر

 محفل  نوعی هوی  مشترک اس  که منالبق یلا عالئلق افلراد و اعضلای     یمرو ق. اند ضروریکاری 

یرای کمل    مباحثات راو  های مشترکمحف  مشتم  یر اعضایی اس  که فیالی . شودتیریف می

یله  ، انلد که توسلیه داده شلده   و تیامالت روایط .گیرندعهده می اشتراک اطالعات یریه یکدیگر و 

منزللة  اعضلا یله   ة اقلدامات  دریرگیرنلد نیلز  کلار  . گر یلاد یگیرنلد  دهنلد از یکلدی  اعضا اجلازه ملی  

 (.Wenger, 2006, pp.1-2)کنند ایجاد میمنایع مشترک را  ای ازکنندگانی اس  که خزانه مشارک 

 های کاری و محافل کاریهای کاری، تیمگروه: تکامل الگوهای کاری

هلای کلاری   ختیفلی ایجلاد شلوند از گلروه    های متواند یه شیوهها میالگوهای کاری درون سازمان

 . گیری اس   یینی محاف  کاریو آنچه امروزه در حال شک  ،های کاریتا تیم ،گرفته

هلای  های متفاوتی یه اعضلا و سلازمان  و محاف  کاری یه روش ی کاریها، تیمی کاریهاگروه

هلدف   گیرنلد کله  و شلک  ملی   یاینلد  ملی موضوعی   زمانیی کاری هاگروه. کنندخود خدم  می

گیلری  راحتی قایل  انلدازه   یه نتایج کاریو  یوده سادهها و نقشوظایف ، یاشد خویی تیریف شده یه

 Harrison et)یاشلد  در نظر گرفته شلده  دادن کاری  مشخصی یرای انجام یا هنگامی که زمان یاشند،

al., 2003, pp.642-43.) و وظلایف  رنلد کله   گیهای کاری در شرایالی شک  ملی از طرف دیگر، تیم

و متنلاویی   ، تیلامالت مکلرر  یاشند ایو خالقانههای چندگانه یا نیازمند دیدگاه یوده پیچیدهها نقش

و منلایع  شوند، ارائه  عمیکرد تیمتواند یه صورت جمیی و مبتنی یر ها میمورد نیاز اس ، پرداخ 

  (.Wageman, 1997, pp.55-57)اعضای تیم قرار گیرد  دستر  درنیز  کافی

محافل  کلاری   . های کاری دارنلد های کاری و تیمهای چشمگیری یا گروهمحاف  کاری تفاوت

هلای  هلا یرنامله   که آن اکنند یدین مینرا سازماندهی می خود چنین ساختارهاییغیررسمی هستند و 

اسل     عضوی  در محاف  کاری خودانتخلایی . کنندرهبری خود را میین می ةخود را تنظیم و شیو

                                                           
1. Domain 
2. Self-selected 
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را تقویل  و تجدیلد    خلود  ،یا خیق دانلش  همزمان زیرا. هستند  خودجاودان چنین ساختارهایی و

ییکه غاز تخم طال  ،دهدطالیی را یه شما میهای تنها تخم محاف  کاری نه ،نظر ونگر رینا ی. کنندمی

ر کنند و غاز را شکا یا شکارچی ها ممکن اس  مانند ی  کشاورزاما سازمان ،دهدرا نیز یه شما می

هلا ایلن اسل  کله     چالش پیش روی سلازمان در حالی که . یایدد و قصه پایان نطالها را یگیرتمام 

نلد  ور نگه داررا زنده و یهره ها آنتوانند را درک کنند و یفهمند که چگونه می ارزش چنین غازهایی

(Wenger & Snyder, 2000, pp.142-43; Gilley et al., 2010, p.53.) 
 

 های کاریها و گروهمحافل کاری با تیم ۀمقایس .1جدول

 کاری افلمح های کاریتیم های کاریگروه 

 از خییی کوچ  تا خییی یزرگ کوچ  تا متوسط کوچ  اندازه

 چند سال تا چندین قرنپایان، یی تا زمان استمرار پروژه پایان مشخص طول عمر

 ساختار یا تیام  اعضا
ساختار مشخص، رسمی 

 رسمی همراه یا نظمیا غیر

 رسمی یا غیررسمیساختار 

پراکنده همراه یا تیامالت 

 تا منظم

 ،غیررسمی، خودجوش، ارگانی ساختار 

ایده، ف اظهارات ییاتالف وق  و یدون 

وری، ایجاد میانبرهایی یرای افزایش یهره

 رسمی هایدستورالیم  فقدان

 جمیی و مشترک فردی لی  و پاسخگوییئومس

و یر  اعضا یه طور غیررسمی .وجود ندارد

یا همدیگر آشنا  های خودمبنای خواسته

.اند شده  

 هدف
کاری اهداف و وظایف 

 مشخص

ح  ها و ح راهخیق 

 ، خالقی ، نوآوریسائ م

گذاری دانش،  اشتراک ، یهنظرو تبادل  خیق

 ةاشتیاق و تیهد مشترک یرای توسی

 ایی حرفههاها و تخصصمهارت

 اعضا
ها و تمهار، مشخص

 فردی هایاستیداد

ها و مهارتداوطیبانه، 

 مکم  هایاستیداد
 ، دانشگریخودانتخایی

 و قدرت اختیار
شده توسط  تفویض

 سازمان

 شده توسط سازمان تفویض

 

کنندة اختیار گونه سازوکار رسمی تییینهیچ

 .و قدرت وجود ندارد

 متوسط یا زیاد متوسط یا کم تیهد اعضا
اری نسب  یه هدف زیاد، اعضای محف  ک

 .محف  وفادارند

 ;Gilley et al., 2010, p.53 Wenger & Snyder, 2000, p.142 :منبع

                                                           
1. Self- perpetuating  
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 محافل کاریهای و مؤلفه ابعاد

 ،طلور کیلی   یله . انجام گیلرد ها های آناییاد و مؤلفه ةتواند از طریق مالالیمی محاف  کاریشناخ  

هلای  مؤلفله  ةییلد محفل  دریرگیرنلد   . ددارمحاف  کاری سه ییلد اصلیی محفل ، ملرز، و هویل       

( خودآگلاهی )یادگیری  ة، و خزان(اجتماعی ةسرمای)، روایط متقای  (انرژی یادگیری)گذاری  سرمایه

ییلد هویل  نیلز    . پلذیری اسل   هلای هملاهنگی، شلفافی ، و ملذاکره    یید مرز شام  مؤلفه. اس 

ظور سلنجش محافل  کلاری، سله     یه من. ، و اثریخشی اس های پیوستگی، وسی مؤلفه ةدریرگیرند

یید محف ، مرز، و هوی  یا توجه یه سه شک  وایستگی شام  تیهد، تجسم، و یکپارچگی سنجیده 

از  را خلود  ةکننلد و تجریل  ملی یا یکدیگر تیهلد   افرادکه  کند اشاره میهایی شیوه یه تیهد. شوندمی

 از خود، محافل  و جهلان  ساخ  تصویری یه مینای  تجسم. دهنداینکه چه کسی هستند، شک  می

یدین  یکپارچگی. س هاکشف فرص  یه منظور محف  و انیکا  وضیی  و یه منظور تالبیق خود

طوری  یکپارچه و همسو شده اس ها فرایندکافی یا دیگر  نحویه  و اقدامات هافیالی میناس  که 

هلر یل  از    ،در ادامه (.Wenger, 2000, pp.227-228) ثر یاشندؤم تصور اولیهفراتر از  توانندمیکه 

 . شودهای مرتبط تشریح میها و گویهاییاد محاف  کاری همراه یا مؤلفه

 هاها و گویهمؤلفه: بعد محفل

  .یادگیری اس  ةگذاری، روایط متقای ، و خزانسرمایه ةسه مؤلف ةیید محف  دریرگیرند
حفل    یله منظلور  محفل   یل    کله  کند اشاره میاین یید (: انرژی یادگیری)  گذاریسرمایه .1

؟ ی  محف  کاری و ایتکار عم  داشته یاشد نوآوریندگی خود تا چه اندازه توانسته یادگیرشرایط 

ال را در ؤکنجکلاوی و طلر  سل    ةو روحی کندیتواند در اعضای خود توسیه و پیشرف  ایجاد یاید 

و  و قواعلد  کلرده  سلایی شنا خلود را  هلای دانشلی  شکافیتواند محف  یاید  هر. آنان زنده نگه دارد

 .کندایجاد را ها جه  یهبود آنهای نو فرص 

                                                           
1. Enterprise 



 444                        (های مفهوم محافل کاریتأملی بر ابعاد و مؤلفه) گیری محافل کارینقش سرمایة اجتماعی در شکل

  

 

محفل    چقلدر  کله  کنلد  اشاره می این یید یه این موضوع(: اجتماعی ةسرمای)  روایط متقای  . 

عضلای  اسل ؟ ا ثبلات یافتله و مانلدگار شلده      اعضا تیهد متقای  ةیه واسال در طی زمان ایجادشده

و یلا چله کسلی یلرای      ننلد کسازنده ایجلاد   تتیامالیا یکدیگر ه یاید یدانند که چگون محف  کاری

یاید یه یکدیگر اعتماد داشته یاشلند   اعضا ،محف  پیشبردیرای . داشته یاشند ارتباطکم  یا مشاوره 

صلحب    هلم صادقانه یا یتوانند و  کننداحسا  راحتی  مهمیا مشکالت  مواجههدر  انطوری که آن

 .کنند

که محف  تلا چله انلدازه     کند اشاره میاین یید یه این مالیب (: دآگاهیخو)  یادگیری ةخزان .3

و از چگونگی تلأثیر   رداش اس ، خودآگاهی دایادگیری که در حال ایجاد و توسیه ةنسب  یه خزان

مفلاهیم، زیلان، و    ةیلادگیری دریرگیرنلد   ةای یر عمیکرد خود نیلز آگلاه اسل ؟ خزانل    چنین خزانه

فرد اس  که نگرش اعضای محف  نسب  یه جهان اطلراف را نشلان    ایزارهای مشخص و منحصریه

هلای متنلوع و چندگانله را    ییاموزد چگونله دیلدگاه   کندیادگیری، محف  را قادر می ةخزان. دهدمی

و ایلن   کند های پنهان را کشف، فرص ند، مفروضات و الگوهای فکری را یازآفرینی کدهدتوسیه 

  .(Wenger, 2000, p.230)کار گیرد  حرک  یه جیو یه یرایاهرمی  ةیه منزل را خودآگاهی
 

 

 ( هاها و گویهمؤلفه)بعد محفل . 2جدولادامۀ 

 انرژی یادگیری: گذاری سرمایه 
سرمایة : روابط متقابل

 اجتماعی
 خودآگاهی: خزانة یادگیری

 3تیهد
 

های مذاکره دریارة تحقیقات فرص 
های مهم چه هستند؟  مشترک و سؤال

های دانشی در خود ا شکافآیا اعض
اند و یا همدیگر  را شناسایی کرده

 کنند؟یرای رفع آن کار می

چه رویدادها و 
تیامالتی محف  را 
ایجاد و اعتماد را 

 دهند؟توسیه می

ها، زیان، مصنوعات،  تا چه حد تجریه
های انباشته شده در ها و روشتاریخ

اند؟ و چه پتانسییی طی زمان مشترک
ت ییشتر و میانی جدید یرای تیامال

 وجود دارد؟

                                                           
1. Mutuality 
2. Repertoire 

3. Engagement 
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 ( هاها و گویهمؤلفه)بعد محفل . 2جدولادامۀ 

 انرژی یادگیری: گذاری سرمایه 
سرمایة : روابط متقابل

 اجتماعی
 خودآگاهی: خزانة یادگیری

 4تجسم
 

کنندة  های محف  که هدای قاییی 
یخش مشارک   تفکر رهبران آن، الهام
کننده یرنامة  در محف  و تیریف
 یاشند، چه هستند؟یادگیری محف  می

های افراد دریارة دانسته
یکدیگر و در  خود از

مورد میانی مشارک  
در محف ، چه کاری 

 ند؟دهانجام می

یه محف  اجازه  آیا خوداظهاری
های نوینی دهد خودش را یه شیوه می

یازیینی کند؟ آیا زیان صحب  و 
ای هس  وگو در محف  یه گونه گف 

گری را ایجاد که نوعی فضای تأم 
 کند؟

 
 3یکپارچگی

 

آیا اعضای محف  ی  هدف مشترک 
کنند؟ و جمیی را یه هم مرتبط می
دف چگونه تمامی اعضا چنین ه

کنند؟ چگونه جمیی را تقب  می
نسب  یه آن پاسخگو هستند؟ و 

چگونه رهبری میان اعضا توزیع شده 
 اس ؟

هایی از  چه تیریف
ها، هنجارها، نقش

کدهای رفتاری، اصول 
مشترک، تیهدات و 
انتظارات متقای  وجود 
دارد که محف  را 
یکپارچه و ماندگار 

 دارد؟نگه می

داردها، ها، استانها، روشچه سن 
هایی یرای کار ها و چارچوبرویه

ها  تیریف شده اس ؟ چه کسی از آن
ها  کند؟ تا چه حد آنحمای  می

مدون هستند؟ و چگونه یه نس  
 شوند؟ییدی منتق  می

 Wenger, 2000, p.231 :منبع

 هاها و گویهمؤلفه: بعد مرز

  .ذیری اس پهماهنگی، شفافی ، و مذاکره ةسه مؤلف ةیید مرز دریرگیرند

و مصلنوعاتی کله    اشیا ،هافرایندسازی نوعی روش و سازوکار یرای هماهنگآیا :  هماهنگی .1

هلای  در سراسر مرزها فیالی گیرند، وجود دارد؟ ها و اقدامات مختیف قرار میدر مرز میان فیالی 

کلاری یایلد    محاف . جدید از هماهنگی اس  ینیازمند سالوح و مصنوعات اشیا کارگیری یه ثر وؤم

یرای دیگلران و یلا    و مزاحم  لی وئده را یدون ایجاد مسیکارهای پیچدارای این قاییی  یاشند که 

                                                           
1. Imagination 
2. Self - representation 

3. Alignment 
4. Coordination 
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از چگونگی یرخورد یا کارهای  آنانگاهی منظور آجزئیات کار و استاندارد کافی یرای افراد یه  ةارائ

 .پیچیده، همساز کنند

هلا در کارهلای مختیلف را     ه میلانی آن های ملرزی امکلان دسترسلی یل    فرایندآیا :  شفافی  . 

از کارهلای پیچیلده    مناسلب  یو شلناخت  های مرزی درکفرایندکه  کند میاشاره  شفافی دهد؟  می

 . دهدارائه 

آیلا  کنند؟ طرفه یا دوطرفه را فراهم می ارتباط ی  امکان های مرزیفرایندآیا :  پذیریمذاکره .3

هلای مختیلف یلا هلم تالقلی کننلد؟       انلد کله دیلدگاه   ای ساخ  یافتههای مشترک یه شیوهفیالی 

(Wenger, 2000, pp.233-34.) 
 

 ( هاها و گویهمؤلفه)بعد مرز . 3جدول

 پذیری مذاکره شفافیت هماهنگی 

 تیهد
 

هایی یرای چه فرص 
های مشترک، ح   فیالی 

مشک  و یحث یه منظور رفع 
اختالفات از طریق مشارک  

 اعضا وجود دارد؟

ها، و استدالل هاتبیینآیا افراد 
مرییگری و توضیحاتی را در زمینة 

های مشترک یه منظور گشودن فیالی 
هایی یر کارهای یکدیگر فراهم دریچه

 کنند؟می

های مشترک یه آیا فیالی 
یافته که  ای ساخ  شیوه
های متیدد یتوانند یا هم  دیدگاه

کنندگان  تالقی کنند و مشارک 
ر را یتوانند شایستگی یکدیگ

 درک کنند؟

 تجسم
 

آیا افراد درک کافی از 
های مریوط یه خود  دیدگاه

یرای طر  مؤثر مسائ  و 
 ها دارند؟یینی ناسازگاریپیش

هایی یرای ها، اسناد و مدلچه داستان
ایجاد تصویر از سایر کارها در 

هایی یه دستر  هستند؟ چه تجریه
تر یینانه دهد تا واقعافراد اجازه می

 نند؟عم  ک

توانند خودشان را یه آیا اعضا می
عنوان عضو محف  فراگیر یا 
 منافع و نیازهای مشترک یبینند؟

 یکپارچگی
 

ها، اهداف و آیا دستورالیم 
ها یرای فیالی  در روش

 سراسر مرزها تفسیرپذیرند؟

آیا اهداف، تیهدات، هنجارها و 
ها یرای آشکار ساختن زمینة سن 

ها و دگاهمشترک، و تفاوت در دی
 اند؟ انتظارات یه اندازة کافی واضح

آیا اظهارنظرهای مشترکی در 
ها و ایجاد هنگام عقد قرارداد

 وجود دارد؟ توافق

 Wenger, 2000, p.235 :منبع

                                                           
1. Transparency 

2. Negotiability 
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 هاها و گویهمؤلفه: بعد هویت

 .پیوستگی، وسی ، و اثریخشی اس  ةسه مؤلف ةیید هوی  دریرگیرند

تیام  وجود دارد؟ چه نوع تیامالتی ایجاد شده اس ؟ آیا اعضا یله   آیا محفیی یرای:  گیپیوست

 و مورد وثوق هم هستند؟ اند یکدیگر اعتماد کرده

کلافی   ةآیلا یله انلداز   ؟ شلده چله میلزان اسل      گرفته شک  وسی  و قیمرو هوی :  وسی  . 

 یینند؟عضوی از ی  محف  وسیع می ةهای متنوع وجود دارد؟ آیا اعضا خود را یه منزل زمینه

آیلا اعضلا    ؟اعضاس  فیالی  و مشارک امکان  ةکنندایجادشده فراهمآیا هوی  :  اثریخشی .3

 (.Wenger, 2000, pp.239-240) خود دارند؟های شایستگی ةهایی یرای توسیفرص 
 

 ( هاها و گویهمؤلفه)بعد هویت . 4جدول

 اثربخشی وسعت پیوستگی 

 تیهد
 

دارد؟ افراد آیا محفیی یرای تیام  وجود 
چه نوع تیامالتی دارند؟ چه کاری یا 

دهند؟ آیا اعضا یه همدیگر انجام می
یکدیگر اعتماد کرده و مورد وثوق هم 

 هستند؟

های متنوع آیا یه اندازة کافی زمینه
وجود دارد؟ آیا هوی  ایجادشده 

هایی  گیری تجریهموجب شک 
وگو  مانند ورود در اینترن  و گف 

  یا یازدید از یا اشخاب ناشنا
 شود؟ی  کشور خارجی می

هایی یرای آیا اعضا فرص 
های توسیة شایستگی

شده از طریق مشارک   شناخته
در ایجاد کارها دارند؟ آیا محف  

های  آمادگی استفاده از تجریه
 افراد را در کارهای خود دارد؟

 تجسم
 

ای وگوهای مثب  و سازنده آیا افراد گف 
-یا آنان دریارة عمیقیا همدیگر دارند؟ آ

 کنند؟ترین آرزوهایشان صحب  می

آیا افراد خود را یه عنوان عضوی 
 یینند؟از محاف  یزرگ می

آیا افراد تصویری مهم از 
چگونگی عم  مؤثر محف  

 کنند؟درک می

 یکپارچگی
 

آیا افراد تیهد خود را نسب  یه 
کنند؟ آیا آنان از محافیشان حف  می
کنند؟ آیا   میاصول محافیشان حمای

دهند و اعضا در محف  یازخورد می
 کنند؟ دریاف  می

هایی  آیا افراد یه دنبال دستورالیم 
های خود را یا هستند که فیالی 
 تر همراستا کنند؟اهداف گسترده

دانند که عمیکرد آیا افراد می
سازمانشان یه وسییة نظرها، 

های آنان ها و درخواس فیالی 
رار خواهد در محف  قضاوت ق

توانند گرف ؟ آیا افراد می
دیگران را دریارة قاییی  ی  

 ایدة جدید قانع کنند؟

 Wenger, 2000, p.240: منبع

                                                           
1. Connectedness 
2. Expansiveness 

3. Effectiveness 
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هلای ملورد نیلاز    ای از گویله را که خالصه 1شک توان مدل شده، می یا توجه یه مالالب مالر  

 .ترسیم کردگیری محاف  کاری اس ، یرای اندازه

 
 (1334ساخته،  محقق) گیری محافل کاریندازههای اگویه. 1 لشک

 اجتماعی ةسرمای

هلای   شناسی ماللر  شلد، از اهمیل  شلبکه     یار در روان اجتماعی که یرای نخستین ةاصالال  سرمای

ایلن  (. Sherif et al., 2006, p.2332)گوید  اند، سخن میکه در طول زمان شک  گرفته رادفاارتباطی 

تبع آن، در مالالیات سازمان و مدیری  یله کلار   یه یوم اجتماعی و ع ةدر حوز 1991 ةمفهوم در ده

انداز نظلری   چشم از لحامسال اخیر این مفهوم  1 طی (. Adler & Kwon, 2002, p.17)گرفته شد 

ارتباطات اجتماعی، رفتارهای فردی و جمیی، تغییرات رشلد  و دس  یافته اس ، یه جایگاهی مهم 

 ,Sommerfeldt & Taylor) کنددو سالح خرد و کالن تشریح می اقتصادی و مشارک  سیاسی را در

2011, p.198). اس  که در اینجا فقلط   شدهمالر  زیادی های  ریفاجتماعی تی ةمفهوم سرمای یرای

 ةمنلایع واقیلی و یلالقو    ةرا مجموعل  شود که سرمایة اجتماعیاشاره می وشالگنهاپی  و  یه تیریف

روایط تح  تمی  ی  فرد یا واحلد   ةث از شبکیدستر  و منب شده در درون، قای  گذاریسرمایه

کله  اسل   هایی ها و داراییاجتماعی مشتم  یر شبکه ةسرمای آناناز نظر . ندنکاجتماعی تیریف می

اجتملاعی سله ییلد     ةسلرمای  .Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.245)) شوندطریق شبکه یسیج می از

 (.Bourdieu, 1985, p.89; Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.251) داردای و ساختاری شناختی، رایاله

 محافل کاری

 محفل

 سرمایه گذاری
روابط 
 متقابل

خزانة 
 یادگیری

 مرز

 مذاکره پذیری شفافیت هماهنگی

 هویت

 اثربخشی وسعت پیوستگی
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 درکمشلترکی را   انداز اجتماعی چشم ةیه میزانی که کارمندان در درون ی  شبک  یید شناختی

هلای ایلن ییلد زیلان، کلدهای      ترین جنبه مهم(. Bolino et al., 2002, p.518)کند  میاشاره کنند، می

 در مشترک هایو روای  هاحکای  ظهور (.Coleman, 1988, p.104)مشترک و حکایات مشترکند 

را  دانش مختیف اشکال ترکیب و شود میرویدادها  از جدیدی تفسیرهای انتقال و خیق یاعث اجتماع

 (.Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.254) کندمی تسهی 

و قایییل  اعتملاد،    اعتملاد . کنلد نوع روایط شخصی فرد یا دیگران را توصیف می  اییید رایاله

هلای ایلن   ترین جنبله مهم ةها، الزامات و انتظارات، و هوی  و شناسایی در زمرضمان هنجارها و 

طرف یارة در عقایدی اعتماد مجموعه (.Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.259)شود  محسوب مییید 

قلدامات اعتمادشلونده   ، اکندفر   شود اعتمادکنندهکه یاعث میاس  ( اعتمادشونده)گر اعتماد ید

توانند پایة هنجارها می (.Mayer et al., 1995, p.713)  خواهد داش کنندهاعتمادمثبتی یرای  عواقب

های هنجارهای اجتماعی صداق  و کار تیمی یه عنوان ویژگی. قوی یرای سرمایة فکری ایجاد کنند

  (.Seturbuk, 1995, p.102)شوند محور محسوب می های دانشاصیی شرک 

  یینی شلما یله چله    کند می یه الگوی کیی ارتباطات یین اعضا در سازمان اشاره  یید ساختاری

آیا افلراد در سلازمان هملدیگر را    کنید؟ و ها ارتباط یرقرار می چگونه یا آن دسترسی دارید؟کسانی 

موضلوع   نروی ایل طور کیی این یید  یه(. Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.259) شناسند یا خیر؟می

ترین از مهم(. Bolino et al., 2002, p.520)یا خیر؟  تمرکز دارد که آیا افراد یا یکدیگر ارتباط دارند

یا سازمان مناسب اشاره  ،ایای یین اعضا، پیکریندی شبکهتوان یه روایط شبکههای این یید میجنبه

  (.Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.259) کرد

 اجتماعی و محافل کاری ةتعامل دوسویه سرمای

(. Kline & Brown, 2013, p.284)مفهوم سرمایة اجتماعی ارتباط تنگاتنگی یلا محافل  کلاری دارد    
                                                           
1. Cognitive Dimension 

2. Relational Dimension 

3. Structure Dimension 
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گیری نیستند  از طرف دیگر، یدون محافل  کلاری،   یدون سرمایة اجتماعی، محاف  کاری قای  شک 

عات یسلیار مهلم یلرای    شاید یتوان یکلی از موضلو  . کندسرمایة اجتماعی جیوة کارکردی پیدا نمی

 (.Crossan et al., 1999, p.530)دانس  ف  کاری ااجتماعی و مح ةدرک پویایی سرمایمالالیه را 

محافل  کلاری یلرای    دهلد  اجتماعی نشلان ملی   ةمریوط یه محاف  کاری و سرمای متونیررسی 

ضروری یرای  شرط ،همچنین .کنندکم  می اجتماعی ةسرمای ةیه توسی زیرا ،ها ارزشمندندسازمان

 لیزر و اسلتوک پژوهش (. Lesser & Prusak, 1999, p.8) یاشنددانش می کارگیری یهخیق، تسهیم و 

. کنلد ارزش سازمانی ایجلاد ملی   اس  و اجتماعی ةسرمای ةمحاف  کاری موتور توسیدهد نشان می

رزش یله  ها محاف  کاری یرای ایجاد ا موردی هف  شرک  که در آن ةیر اسا  مالالیاین پژوهش 

اجتملاعی موجلود در محافل  کلاری یله تغییلرات        ةسرمای دهدنشان می، یود رسمی  شناخته شده

 .دهدثیر قرار میأوکار را تح  ت طور مثب  عمیکرد کسب خود یه، شود که این امررفتاری منجر می

نی اجتملاعی و عمیکلرد سلازما    ةمحاف  کاری موجب یهبود سلرمای توان نتیجه گرف  ینایراین، می

در یررسلی   1نتایج پلژوهش هاسلما و هسلو   همچنین، . (Lesser & Storck, 2001, p.831) دنشو می

چینی نشان داد محاف  کاری یه عنوان ی  سلازوکار،    های غیردولتینقش محاف  کاری در سازمان

 Hasmath)در تسهیم دانش، توسیة سرمایة اجتماعی و مقاییه یا تغییرات سازمانی نقشی مهم دارند 

& Hsu, 2015, pp.10-11.) 

 ةروایلط یلین محافل  کلاری و سلرمای      ةدر حالی که لیزر و استوک چلارچویی را یلرای مالالیل   

سلاختاری،  ) اجتملاعی  ةمحافل  کلاری یلر اییلاد سلرمای      ، آثلار اندکردهفراهم  در سازماناجتماعی 

  نقاط مرجلع  ةری یا ارائمحاف  کادهد مالالیات نشان می. اندنگرفتهرا در نظر  (ای و شناختی رایاله

داند، فرصتی را یله منظلور شناسلایی و    و کم  یه افراد یرای دانستن اینکه چه کسی چه چیزی می

 ،همچنلین  .(اجتملاعی  ةسرمای یید ساختاری)کنند ایجاد میای از افراد یا عالیق مشایه شبکه ةتوسی

                                                           
1. Hasmath and Hsu 

2. NGOs 

3. Reference Points 
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افراد یرای خیق و تسلهیم دانلش   همایی گرد ةدریرگیرند کنند کهرا فراهم می محاف  کاری جیساتی

فلراهم  اجتملاعی   ةو فرصتی را یرای پرورش اعتماد و تیهدات ضروری یرای ایجلاد سلرمای   اس 

اصلالالحات   زیان و گیریمحاف  کاری یه شک  ،در نهای  (.اجتماعی ةای سرماییید رایاله)کند  می

محافل  کلاری   . کننلد   ملی اعضای گروه در مکالمات کاری روزمره کمل  ةیه وسیی شده کارگرفته یه

هلایی  داستان ایجادایزاری یرای نگهداری اصالالحات و مصنوعات مشترک در یین اعضای گروه و 

ییلد شلناختی   ) هسلتند  یه منظور یرقراری ارتباط های محف  و سازمانهنجارها و ارزش متشک  از

 (.Sinha, 2004, pp.3-4)( سرمایة اجتماعی

توانلد صلورت   اجتماعی یله چنلد روش ملی    ةساختاری سرمای ارتباط میان محاف  کاری و یید

نخس ، محف  یه عنوان مرکز ی  شبکه داخیی یلا شناسلایی افلراد دارای دانلش ملرتبط و      . پذیرد

هلا یله   کله سلازمان  هنگلامی  . کندکم  یه افراد در محف  یرای یرقراری ارتباط یا یکدیگر عم  می

و  مشک  اسل   یسیار ،دانندکه افراد چه چیزی میفهمیدن این ،کنندشدن حرک  می سم  مجازی

عمل     مرجلع سلازوکار  دوم، محف  یه عنوان  .محف  یاارزش خواهد یود کارگیری یهدر این هنگام 

اعضا را یدون ارتباط یلا هلر فلرد     دانش سایرکند  طور سریع افراد را قادر می یه یه نحوی کهکند می

تواند یه یرقراری ارتباط یا افراد خارج از محفل   کاری میمحف   ،در نهای  .دندر شبکه ارزیایی کن

حیلاتی  موضلوعی  توانلد  این نقش می. کم  کند شدند،که قبالً یه عنوان اعضای محف  شناخته می

شناسایی افرادی هستند که دانش خلاب  جوی و ویژه یرای کارمندان جدیدی که در جس  یه .،یاشد

 ,Lesser & Prusak)نلد  هلای جدیلد ملورد نیاز   در نقلش یرای موفقی   و شرک  را نگهداری کنند

1999, p.6). 

محاف  کلاری   اجتماعی و محاف  کاری یدین نحو اس  اعضای ةای سرمایارتباط یین یید رایاله

مزی  کیفی محاف  کلاری در یرایلر    کنندة ای را ایجاد کنند که این امر ییانتوانند روایط چندگانهمی

محافل  کلاری   یه عبارت دیگلر   (.Wartburg et al., 2006, p.240) س ا سازمان ساختارهای رسمی

                                                           
1. Reference Mechanism 
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یلرای  که دهند پرورش می حیاتی را فردی ضروری یرای ایجاد حس اعتماد و تیهدات تیامالت یین

آوردن افلراد یلرای خیلق و تسلهیم دانلش       یلا توانلایی گلردهم   . اند ضروری اجتماعی ةایجاد سرمای

و تیهد هر ی  از اعضلای   توانند اعتمادکند که افراد میجاد میمشترک، محف  کاری شرایالی را ای

یلا هنجارهلا و   هملراه  غیررسلمی   یشلکی  اف  کاریمح ،از طریق این فرایند. آزمون کنند محف  را

از طریلق ایلن   . انلد پذیرفتله شلده  توسط همة اعضا د که نکنمیمول یرای خود ایجاد می یهاشزار

ای دوستانه یلا یکلدیگر   میان خود را توسیه دهند و رایاله نند همدلیتواافراد میپی، درپیتیامالت 

یه عبلارت دیگلر، محافل  کلاری اشلکال      (. Lesser & Prusak,1999, pp.6-7)در محف  ایجاد کنند 

  (.Schiavone, 2014, p.30)اند   خودجوش و غیررسمی از گردهمایی اجتماعی

محافل  کلاری   کاری یدین صورت اس  کله   اجتماعی و محاف  ةیین یید شناختی سرمای ةرایال

کار گرفتله   محف  خیق و یهاعضای  ةمشترک یه وسییخاب و یرای حف  زیان رهایی هستند که ایزا

در  محفل  اعضلای   ةیله وسلیی   خلاب اصلالالحات   واژگلان و  دهیمحاف  کاری یه شک . شودمی

را ایجلاد و تسلهیم   ی نشل دا نمادهلای هلا   آن ،عالوه یر ایلن . کنندمکالمات کاری روزمره کم  می

را ایجلاد   یهایمحاف  کاری داستان ،همچنین. شودکار گرفته می یهاعضای محف   توسطکنند که  می

 یه هااین داستان. دهدمحف  را یه عنوان ی  ک  یه هم ارتباط می یهاهنجارها و ارزشکنند که می

 ةحافظامکان توسیة  کهد کسب کنن را تریاتجریه افرادهایی از تا نشانه دهنداجازه میاعضای جدید 

یا توجه یه اینکه هلدف اصلیی اعضلای     .(Lesser & Prusak,1999, p.6-7)کنند  را فراهم می محف 

دادن کلار   های جدید یرای انجلام شایستگی ة، ایجاد و توسیمحاف  کاری اشتراک دانش و اطالعات

دها، کدها، دانش، هنجارهای اجتملاعی  ها، نمااعضای محاف  کاری یرخی مفاهیم، شایستگی اس ،

هلایی یلرای کلار، کلارآموزان و یلادگیری وضلییتی       گذارند کله ورودی و روزمره را یه اشتراک می

شلوند  تنظیمی تیلامالت اجتملاعی در محافل  کلاری ارائله ملی       سازوکارهایهستند، که یه عنوان 

(Schiavone,2014, p.26.) 

 بحث و نتیجه 

یهبلود   یله  دهلد و یله عنلوان یل  اسلتراتژی     قایتی سازمان را افزایش میمزی  ر اجتماعی ةسرمای
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اجتماعی یله ارزش ارتباطلات اجتملاعی یلین افلراد       ةسرماینظریة . شودمیمنجر عمیکرد سازمانی 

روایلط اجتملاعی یسلتگی دارد و ایلن روایلط از طریلق ارتباطلات         ةیه توسلی و  اس  تمرکز کرده

که از شرایط اجتماعی  ارتباطات اجتماعی نیازمند افرادی اس اری یرقراما  ،شوداجتماعی ایجاد می

 ،چنین شلرایالی  در. ند، آگاهی داشته یاشندنها ارتباط یرقرار ک خواهد یا آنو فرهنگی افرادی که می

توانند از پشتیبانی، همکاری و امکان یادگیری و کار یا همدیگر یه عنوان ی  محف  کلاری  ها می آن

 ةهلا یلرای توسلی    اجتماعی و دانش افلراد و محافل  آن   -های فرهنگیدرک زمینه .یرخوردار یاشند

اجتماعی موجلود در   ةسرمای ةخود یرای توسی ،روایط مبتنی یر اعتماد ضروری اس  که این روایط

 .اند محاف  کاری حیاتی

 نهلان محاف  کاری ی  منبع پ ، زیراوایسته یه یکدیگرند اجتماعی ةسرمایو مفهوم محاف  کاری 

یه اشتراک گذاشته شلود و از روایلط میلان افلراد،      وتواند انباشته د که میندهانتزاعی را نشان می و

این عناصر یه سالح اعتماد یلا علدم    .ها کسب شده یاشدنظرگذاری  اشتراک تیامالت، همکاری و یه

 ةیل  پدیلد  ساختار اجتماعی محاف  کاری یه عنلوان   .یستگی دارد کاری محاف موجود در اعتماد 

محافل   . کننلد فراهم میمحاف  کاری  اعضای اجتماعی ةسرمای ةتوسییرای را چارچویی ، اجتماعی

تلوان ییلان   ملی  ،ینلایراین  .ها هستنداجتماعی در سازمان ةکاری از جمیه منایع عمده و اصیی سرمای

 اصلیی ظلایف  یکلی از و . کننلد سازمان ایفا می ةهای روزمرمهم در فیالی  یکرد محاف  کاری نقش

اجتماعی در میان اعضای سازمان اس  که خود یه توانمندسازی اعضای محف   ةها، ایجاد سرمای آن

 ةمهلم در توسلی   یدر عین حال که محاف  کاری نقش. شودمیمنجر مؤثرتر دانش سازمانی  ةدر ادار

گیلری محافل    اجتماعی یکی از عوام  مهم در شک  ةکنند، همزمان سرمایاجتماعی ایفا می ةسرمای

 ییشلتر گیلری محافل  کلاری    یه همان میزان احتمال شک ، اجتماعی ةسرمای یا افزایش. کاری اس 

 . اس 

ها، اهمی  و جایگلاه محافل  کلاری در    در این مقاله تالش کردیم در ایتدا مفهوم، اییاد و مؤلفه

ارتبلاط   همقالل  ایلان در پاجتملاعی و   ةمفهلوم سلرمای   ،و در ادامه شودسازمان روشن و تبیین  نظریة

امیدواریم که این یینش یه افلزایش توانلایی   . اجتماعی نشان داده شده اس  ةمحاف  کاری یا سرمای
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 اعتقلاد  .منجر شلود ها یرای مدیری  دانش خودشان کم  کند و یه یهبود عمیکرد سازمانی سازمان

کنلد تلا یلا توجله یله      فردی را یرای محققان فراهم ملی  که این مقاله چارچوب منحصریه این اس 

 .را یررسی و درک کنند های اجتماعی سازمان محاف  کاریسازوکار
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