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نقش سرمایة اجتماعی در شکلگیری محافل کاری
(تأملی بر ابعاد و مؤلفههای مفهوم محافل کاری)
رضا طهماسبی ،1محسن خاندل

2

 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4931/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)4931/80/48 :

چکیده
در سالهای اخیر همزمان با پیشرفت پژوهشها در حوزة مدیریت دانش و تأکید بر یکپارچه سهازی فراینهدهای خله و تههمید دانهش
الگوهای کاری شرکتهای بزرگ جمانی تغییر یافت و ساختارهای نوینی در آنها ظمور کرده است .از جملۀ این ساختارها محافل کهاری
است ک ب طور بنیادی با اشکال قبلی (گروههای کاری و تیدهای کاری) متفاوت است .بر خالف ساختارهای رسمی محافل کاری نوعی
ساختار غیررسمی است ک ب طور داوطلبان توسط گروهی از افراد با دغدغ ها و عالئ مشترک و مشاب شهکل گرفته اسهت و به طهور
خاص متمرکز بر فعالیتهای خل و تهمید دانش است .یکی از ممدترین مؤلف ها در شکلگیری محافل کاری سهرمایۀ اجتمهاعی اسهت
ک بدون وجود اعتماد میان اعضا و بدون ایجاد هویت مشترک محافل کاری پایدار نخواهند بود .مقالۀ حاضر دو هدف اصلی دارد .ههدف
اول معرفی مفموم ابعاد و مؤلف های محافل کاری است؛ و هدف دوم شناخت ارتباط متقابل محافل کاری با سرمایۀ اجتمهاعی و نقهش
ممد سرمایۀ اجتماعی در شکلگیری این ساختارهای غیررسمی است.

کلیدواژگان
خودانتخابی خودجاودانگی سرمایۀ اجتماعی محافل کاری یادگیری وضعیتی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهMohsenkhandel69@gmail.com :

 454

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،2شمارة  ،3پاییز 9314

مقدمه
امروزه تقریباً اجماعی گسترده وجود دارد که دانش مهمترین عامل تییلینکننلدة موقییل
سازمان اس

رقلایتی

( .)Hersh & Aladwan, 2014, p.163تحوالت در سازمانهای امروزی و حرکل

سوی اقتصاد دانشمحور موجب شده اس

یله

دانش یه منزلة اصلییتلرین عامل یقلای سلازمانهلا و

شرک ها در نظر گرفته شود (.)Drucker, 1993, p.165
دانش سازمانی یه مینای قاییی های تکام یافتة اعضلای سلازمان اسل
رویههای انجامدادن فیالی ها و اقدامات کاری ،ایجاد شده اس
جمیی یین اعضای سازمان مشترک میشلود و هویل
 .)p.975ینایراین ،میتوان گفل

کله یله منظلور یهبلود

و یهتدریج در قاللب تجریلههلای

ملییایلد (

Tsoukas & Vladimirou, 2001,

از یل

سلو ،دانلش سلازمانی ترکیبلی از دو شلک متفلاوت املا

جداییناپذیر دانش صریح و ضمنی اس

و از سوی دیگر ،دانش سازمانی چیزی جدای از افلرادی

که آن را خیق میکنند ،یا موقیی هلایی کله در آن یلهکلار گرفتله ملیشلود ،نیسل
 .)Clancey, 1997, p.1این ویژگیها نشاندهندة ماهی

( & Sierhuis

اجتماعی دانش اس  ،یدین دلی که دانلش

میموالً از طریق تیامالت میان افراد و تجریههای مشترک آنان ،همچنین ،فرایندهای جامیلهپلذیری
خیق و یه اشتراک گذاشته میشود (.)Nonaka, 1994, p.19
اثریخشی فرایندهای جامیهپذیری یهشدت یه سرمایة اجتماعی سازمان وایسلته اسل  .سلرمایة
اجتماعی نقش تسهی کننده در ایجاد سلرمایة فکلری دارد و سلازمان یلا در اختیلار داشلتن چنلین
سرمایهای میتواند مزی

رقایتی ییشتری نسب

یه سازمانهای دیگر یه دسل

آورد (

& Nahapiet

 .)Ghoshal, 1998, p.250هنگامی که افراد جامیهپذیر شدند شرایط یرای شک گیری محاف کلاری
فراهم اس

که یه منزلة یستری اس

کله از طریلق آن شلبکهای از روایلط یله وسلییة گلروههلای

اجتماعی ایجاد میشود .محاف کاری ،متنوعترین و پویاترین منایع دانش هستند و توانلایی اساسلی
سازمان یرای خیق و تسهیم دانش ،یادگیری از تجریهها را شک میدهند (.)Wenger, 2000, p.229
محاف کاری نوعی ساختار غیررسمیاند که یهطور داوطیبانه توسط گروهی از افراد یا دغدغههلا و
عالئق مشترک و مشایه شک میگیرند و یهطلور خلاب یلر فیالیل هلای خیلق و تسلهیم دانلش
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متمرکزند .پرورش محاف کاری در حوزههای استراتژی  ،راهحیی عمیی جه
سازمان اس

دانلش در

مدیری

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

یکی از مهمترین مؤلفهها در شک گیری محاف کاری مفهلوم سلرمایة اجتملاعی اسل  .یلدون
وجود اعتماد میان اعضا و یدون ایجاد هوی

مشترک ،محاف کلاری پایلدار نخواهنلد یلود .مقاللة

حاضر دو هدف اصیی دارد .هدف اول ،میرفی مفهوم ،اییاد و مؤلفههلای محافل کلاری اسل
هدف دوم ،شناخ

و

ارتباط متقای محاف کاری یا سرمایة اجتماعی و نقش مهم سلرمایة اجتملاعی

در شک گیری این ساختارهای غیررسمی اس .
محافل کاری چیستند؟
مفهوم محاف کاری در نظریة یادگیری اجتماعی ریشه دارد .این نظریه مبتنی یر این فلر

اسل

که افراد از طریق مشاهده ،و مدلسازی و توسیه آن ،که نوعی دیدگاه مقای رویکلرد شلناختی در
یادگیری اس  ،از یکدیگر یلاد ملیگیرنلد ( .)Elkjaer, 1999, p.80یراسلا
یادگیری دانش یه منزلة چیزی اس

رویکلرد شلناختی در

که افراد دارند ،در حالی که نظریة یادگیری اجتماعی دانلش را

یه عنوان چیزی که افراد انجام میدهند ،در نظر میگیرد (.)Pastoors, 2007, p.22
الو و ونگر ( )1991یا یهکارگیری نظریلة یلادگیری اجتملاعی مفهلوم یلادگیری وضلییتی را
میرفی کردهاند که در آن یادگیری از طریق روایط و تیامالت اجتماعی تحقق مییاید .یله عبلارتی،
این امکان وجود دارد که افراد از طریق تیامالت و ارتباطاتی که یا یکدیگر ایجاد میکننلد ،یتواننلد
دانش خود را ارتقا دهند و چیزی جدید یاد یگیرند .چارچوب نظری میرفیشده توسط الو و ونگر
مفهوم محاف کاری را حاوی چهار عنصر اصیی تیقلی ملیکنلد .1 :کلار یلا اقلدام

 .مینایلایی

1. Social theory of learning
2. Cognitive approach
3. Lave & Wenger
4. Situated learning
5. Practice
6. Meaning
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و  .4هوی

 .3محف

 .هر ی

از این عناصر یهشلدت یله هملدیگر وایسلتهانلد و در تیامل یلا

یکدیگر تیریف میشوند و مینا مییایند ( .)Wenger, 1998, pp.4-5آنچه در دیدگاه محافل کلاری
اهمی

مییاید این اس

ضروری اس

که زمینة اجتماعی یرای یادگیری ،یه منظلور شلک گیلری محافل کلاری

جایی که روایط و تیامالت میان افراد مبنایی یرای ح مسائ  ،انجلامدادن کارهلا و

افزایش دانش تخصصی میشود (.)Yeo, 2008, p.320
محاف کاری ،گروهی از افراد هستند که یهطور غیررسمی و دوستانه یه منظلور سلرمایهگلذاری
مشترک دانشی ،مهارتهای خود را یا یکدیگر یه اشتراک میگذارند و نسب

یه یادگیری و یاددهی

یه هم متیهد میشوند ( )Wenger & Snyder, 2000, p.139و در تیریلف دیگلر محافل کلاری یله
عنوان یهترین یستر یرای ایجاد اجتماع مفید و مؤثر یینش ،شناسایی مشک  ،آموزش و تولید دانلش
تیریف میشود ( .)Brown & Duguid, 2001, p.202ونگر و همکارانش محاف کاری را گروهلی از
افراد میدانند که عالیق و اشتیاق مشترک دریلارة یل
تجریههای خود را در ی

موضلوع دارنلد و یلهطلور عمیلق دانلش و

حوزة کاری یا تیام مسلتمر یله اشلتراک ملیگذارنلد

( Wenger et al.,

.)2002, p.4
محاف کاری متشک از دو واژة اصیی محف و کار (اقدام) اس  .مفهوم محف یدین میناسل
که اجتماع شک گرفته ،محدود یه ی

قیمرو جغرافیایی خاب یا ی

محدودة کسبوکلار نیسل

ییکه مبتنی یر عالئق مشترک ،زمینههای کاری مشایه ،و نقشهای شلغیی مشلترک اسل  .ینلایراین،
امکان دارد ی

محف متشک از گروهی از افراد یاشد کله از لحلام مکلانی و جغرافیلایی فاصلیة

زیادی یا یکدیگر داشته یاشند یا اینکه دریرگیرندة افرادی یاشلد کله از شلرک هلا و سلازمانهلای
مختیف در ی

زمینة کاری مشایه یهطور دوستانه و غیررسمی در حال تسلهیم دانلش یاشلند .واژة

کار یا اقدام یه مینای دانش در عم

اس  .این اصلالال در محافل کلاری یلدین میناسل

کله

1. Community
2. Identity
3. Practice
4. Action
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اجتماع شک گرفته ی

جمع کاری اس

نیس  .محاف کاری یدین عی

و یرای مثال ی

اجتماع هنلری یلا ورزشلی و نظلایر آن

شک میگیرند که مسائ کاری درون آنها ح و پاسخدهی شود.

از این رو ،واژة کار نشاندهندة اجتماع یا محفیی اس
گرفته اس  .مفهوم کار یر این موضوع متمرکز اس

که یا هدف یهثمررسلاندن یل

کلار شلک

که یهجای پرداختن یه سیاس ها و رویههلای

رسمی مریوط یه چگونگی کارکردن ،یاید یر آنچه یهطور عمیی در فضای کاری رخ میدهد ،تمرکز
کرد .یدین ترتیب ،این اصالال یه فرایندی پویا اشاره میکند که افراد یاد میگیرند چگونه شلغ و
کار خود را از طریق تیامالت یا دیگر افرادی که چنین مشلاغیی را انجلام ملیدهنلد ،یهبلود دهنلد
(.)Snyder, 1997, pp.3-4
چرا محافل کاری اهمیت یافتهاند؟

محاف کاری یه شیوههای مختیف یلرای سلازمانهلا ارزشآفرینلی ملیکننلد .اول ،محافل کلاری
استراتژی سازمان را یه جریان میاندازند .آنها قیب و رو استراتژی ملدیری

دانلش سلازمانهلا

هستند .دوم ،محاف کاری خالوط جدیدی از کسبوکار را ایجاد ملیکننلد .محافل کلاری کمل
میکنند فضای کارآفرینی اشاعه یایلد ،و در نهایل  ،یله ایجلاد مشلتریان ییشلتر و افلزایش اعتبلار
خودشان منجر میشوند .سوم ،محاف کاری مشکالت را یه سرع

ح میکننلد .اعضلای محافل

کاری یهخویی میدانند یرای ح مسائ خود یه کدام عضو محفل رجلوع کننلد .چهلارم ،محافل
کاری یهترین شیوههای کاری را انتقال میدهند .آنها عرصة مالیلویی یلرای یله اشلتراکگلذاری و
توزیع یهترین شیوة انجامدادن کارها در سراسر سازمان هستند .پنجم ،محافل کلاری مهلارتهلای
حرفهای را توسیه میدهند و موجب میشوند افراد از کارآموزانی مبتدی یه افرادی حرفهای و ماهر
تبدی شوند .ششم ،محاف کاری یه سازمانها در جذب و نگهداشل
(.)Wenger & Snyder, 2000, pp.140-142

اسلتیدادها کمل

ملیکننلد
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الو و ونگر ( )1991تأکید میکنند سه ویژگی قیمرو  ،محف و کار یا اقدام یلرای یل
کاری ضروریاند .قیمرو نوعی هوی

مشترک اس

تیریف میشود .محف مشتم یر اعضایی اس

محفل

که منالبق یلا عالئلق افلراد و اعضلای محفل

که فیالی های مشترک و مباحثات را یرای کمل

یه یکدیگر و اشتراک اطالعات یر عهده میگیرند .روایط و تیامالت که توسلیه داده شلدهانلد ،یله
اعضا اجلازه ملیدهنلد از یکلدیگر یلاد یگیرنلد .کلار نیلز دریرگیرنلدة اقلدامات اعضلا یله منزللة
مشارک کنندگانی اس

که خزانهای از منایع مشترک را ایجاد میکنند (.)Wenger, 2006, pp.1-2

تکامل الگوهای کاری :گروههای کاری ،تیمهای کاری و محافل کاری

الگوهای کاری درون سازمانها میتواند یه شیوههای مختیفلی ایجلاد شلوند از گلروههلای کلاری
گرفته ،تا تیمهای کاری ،و آنچه امروزه در حال شک گیری اس

یینی محاف کاری.

گروههای کاری ،تیمهای کاری و محاف کاری یه روشهای متفاوتی یه اعضلا و سلازمانهلای
خود خدم

میکنند .گروههای کاری زمانی موضوعی

ملییاینلد و شلک ملیگیرنلد کله هلدف

یهخویی تیریف شده یاشد ،وظایف و نقشها ساده یوده و نتایج کاری یهراحتی قایل انلدازهگیلری
یاشند ،یا هنگامی که زمان مشخصی یرای انجامدادن کاری در نظر گرفته شلده یاشلد (

Harrison et

 .)al., 2003, pp.642-43از طرف دیگر ،تیمهای کاری در شرایالی شک ملیگیرنلد کله وظلایف و
نقشها پیچیده یوده یا نیازمند دیدگاههای چندگانه و خالقانهای یاشند ،تیلامالت مکلرر و متنلاویی
مورد نیاز اس  ،پرداخ ها میتواند یه صورت جمیی و مبتنی یر عمیکرد تیم ارائه شوند ،و منلایع
کافی نیز در دستر

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

محاف کاری تفاوتهای چشمگیری یا گروههای کاری و تیمهای کاری دارنلد .محافل کلاری
غیررسمی هستند و چنین ساختارهایی خود را سازماندهی میکنند یدین مینا که آنهلا یرناملههلای
خود را تنظیم و شیوة رهبری خود را میین میکنند .عضوی

در محاف کاری خودانتخلایی اسل
1. Domain
2. Self-selected

454 

نقش سرمایة اجتماعی در شکلگیری محافل کاری (تأملی بر ابعاد و مؤلفههای مفهوم محافل کاری)

و چنین ساختارهایی خودجاودان هستند .زیرا همزمان یا خیق دانلش ،خلود را تقویل

و تجدیلد

میکنند .ینا یر نظر ونگر ،محاف کاری نهتنها تخمهای طالیی را یه شما میدهد ،ییکه غاز تخم طال
را نیز یه شما میدهد ،اما سازمانها ممکن اس

مانند ی

کشاورز یا شکارچی غاز را شکار کنند و

تمام طالها را یگیرند و قصه پایان یاید .در حالی که چالش پیش روی سلازمانهلا ایلن اسل

کله

ارزش چنین غازهایی را درک کنند و یفهمند که چگونه میتوانند آنها را زنده و یهرهور نگه دارنلد
(.)Wenger & Snyder, 2000, pp.142-43; Gilley et al., 2010, p.53
جدول .1مقایسۀ محافل کاری با تیمها و گروههای کاری

گروههای کاری
اندازه
طول عمر

ساختار یا تیام اعضا

کوچ
پایان مشخص
ساختار مشخص ،رسمی
یا غیررسمی همراه یا نظم

تیمهای کاری
کوچ

تا متوسط

تا زمان استمرار پروژه
ساختار رسمی یا غیررسمی
همراه یا تیامالت پراکنده
تا منظم

محافل کاری
از خییی کوچ

تا خییی یزرگ

ییپایان ،چند سال تا چندین قرن
ساختار غیررسمی ،خودجوش ،ارگانی ،
یدون اتالف وق

و اظهارات ییفایده،

ایجاد میانبرهایی یرای افزایش یهرهوری،
فقدان دستورالیم های رسمی
وجود ندارد .اعضا یه طور غیررسمی و یر

مسئولی

و پاسخگویی

فردی

جمیی و مشترک

مبنای خواستههای خود یا همدیگر آشنا
شدهاند.

هدف

اعضا
اختیار و قدرت
تیهد اعضا
منبع:

اهداف و وظایف کاری

خیق راهح ها و ح

مشخص

مسائ  ،خالقی  ،نوآوری

مشخص ،مهارتها و

داوطیبانه ،مهارتها و

استیدادهای فردی
تفویضشده توسط

استیدادهای مکم

اشتیاق و تیهد مشترک یرای توسیة
مهارتها و تخصصهای حرفهای
خودانتخایی ،دانشگری

تفویضشده توسط سازمان هیچگونه سازوکار رسمی تییینکنندة اختیار

سازمان
متوسط یا کم

خیق و تبادل نظر ،یهاشتراکگذاری دانش،

و قدرت وجود ندارد.
متوسط یا زیاد

زیاد ،اعضای محف کاری نسب

یه هدف

محف وفادارند.

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

1. Self- perpetuating
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ابعاد و مؤلفههای محافل کاری
شناخ

محاف کاری میتواند از طریق مالالیة اییاد و مؤلفههای آنها انجام گیلرد .یلهطلور کیلی،

محاف کاری سه ییلد اصلیی محفل  ،ملرز ،و هویل

دارد .ییلد محفل دریرگیرنلدة مؤلفلههلای

سرمایهگذاری (انرژی یادگیری) ،روایط متقای (سرمایة اجتماعی) ،و خزانة یادگیری (خودآگلاهی)
نیلز

اس  .یید مرز شام مؤلفههلای هملاهنگی ،شلفافی  ،و ملذاکرهپلذیری اسل  .ییلد هویل

دریرگیرندة مؤلفههای پیوستگی ،وسی  ،و اثریخشی اس  .یه منظور سلنجش محافل کلاری ،سله
یید محف  ،مرز ،و هوی

یا توجه یه سه شک وایستگی شام تیهد ،تجسم ،و یکپارچگی سنجیده

میشوند .تیهد یه شیوههایی اشاره میکند که افراد یا یکدیگر تیهلد ملیکننلد و تجریلة خلود را از
اینکه چه کسی هستند ،شک میدهند .تجسم یه مینای ساخ
خود یه منظور تالبیق و انیکا
میناس

وضیی

تصویری از خود ،محافل و جهلان

محف و یه منظور کشف فرص هاس  .یکپارچگی یدین

که فیالی ها و اقدامات یه نحو کافی یا دیگر فرایندها یکپارچه و همسو شده اس

که میتوانند فراتر از تصور اولیه مؤثر یاشند

(2000, pp.227-228

طوری

 .)Wenger,در ادامه ،هلر یل

از

اییاد محاف کاری همراه یا مؤلفهها و گویههای مرتبط تشریح میشود.
بعد محفل :مؤلفهها و گویهها

یید محف دریرگیرندة سه مؤلفة سرمایهگذاری ،روایط متقای  ،و خزانة یادگیری اس .
 .1سرمایهگذاری (انرژی یادگیری) :این یید اشاره میکند کله یل

محفل یله منظلور حفل

شرایط یادگیرندگی خود تا چه اندازه توانسته نوآوری و ایتکار عم داشته یاشد؟ ی
یاید یتواند در اعضای خود توسیه و پیشرف

محف کاری

ایجاد کند و روحیة کنجکلاوی و طلر سلؤال را در

آنان زنده نگه دارد .هر محف یاید یتواند شکافهلای دانشلی خلود را شناسلایی کلرده و قواعلد و
فرص های نو جه

یهبود آنها را ایجاد کند.

1. Enterprise
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نقش سرمایة اجتماعی در شکلگیری محافل کاری (تأملی بر ابعاد و مؤلفههای مفهوم محافل کاری)

 .روایط متقای

(سرمایة اجتماعی) :این یید یه این موضوع اشاره میکنلد کله چقلدر محفل

ایجادشده در طی زمان یه واسالة تیهد متقای اعضا ثبلات یافتله و مانلدگار شلده اسل ؟ اعضلای
محف کاری یاید یدانند که چگونه یا یکدیگر تیامالت سازنده ایجلاد کننلد و یلا چله کسلی یلرای
یا مشاوره ارتباط داشته یاشند .یرای پیشبرد محف  ،اعضا یاید یه یکدیگر اعتماد داشته یاشلند

کم

طوری که آنان در مواجهه یا مشکالت مهم احسا

راحتی کنند و یتوانند صادقانه یا هلم صلحب

کنند.
 .3خزانة یادگیری (خودآگاهی) :این یید یه این مالیب اشاره میکند که محف تلا چله انلدازه
نسب

یه خزانة یادگیری که در حال ایجاد و توسیهاش اس  ،خودآگاهی دارد و از چگونگی تلأثیر

چنین خزانهای یر عمیکرد خود نیلز آگلاه اسل ؟ خزانلة یلادگیری دریرگیرنلدة مفلاهیم ،زیلان ،و
ایزارهای مشخص و منحصریهفرد اس

که نگرش اعضای محف نسب

یه جهان اطلراف را نشلان

میدهد .خزانة یادگیری ،محف را قادر میکند ییاموزد چگونله دیلدگاههلای متنلوع و چندگانله را
توسیه دهد ،مفروضات و الگوهای فکری را یازآفرینی کند ،فرص های پنهان را کشف کند و ایلن
خودآگاهی را یه منزلة اهرمی یرای حرک

یه جیو یهکار گیرد (.)Wenger, 2000, p.230

ادامۀ جدول .2بعد محفل (مؤلفهها و گویهها)

سرمایهگذاری :انرژی یادگیری
فرص های مذاکره دریارة تحقیقات
تیهد

3

مشترک و سؤالهای مهم چه هستند؟
آیا اعضا شکافهای دانشی در خود
را شناسایی کردهاند و یا همدیگر
یرای رفع آن کار میکنند؟

روابط متقابل :سرمایة
اجتماعی
چه رویدادها و
تیامالتی محف را
ایجاد و اعتماد را
توسیه میدهند؟

خزانة یادگیری :خودآگاهی
تا چه حد تجریهها ،زیان ،مصنوعات،
تاریخها و روشهای انباشته شده در
طی زمان مشترکاند؟ و چه پتانسییی
یرای تیامالت ییشتر و میانی جدید
وجود دارد؟

1. Mutuality
2. Repertoire
3. Engagement
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ادامۀ جدول .2بعد محفل (مؤلفهها و گویهها)

سرمایهگذاری :انرژی یادگیری

قاییی های محف که هدای کنندة
تجسم

4

تفکر رهبران آن ،الهامیخش مشارک
در محف و تیریفکننده یرنامة
یادگیری محف مییاشند ،چه هستند؟

آیا اعضای محف ی

هدف مشترک

و جمیی را یه هم مرتبط میکنند؟
چگونه تمامی اعضا چنین هدف
یکپارچگی

3

جمیی را تقب میکنند؟ چگونه
نسب

یه آن پاسخگو هستند؟ و

چگونه رهبری میان اعضا توزیع شده
اس ؟
منبع:

روابط متقابل :سرمایة
اجتماعی
افراد دریارة دانستههای
خود از یکدیگر و در
مورد میانی مشارک
در محف  ،چه کاری
انجام میدهند؟

خزانة یادگیری :خودآگاهی
آیا خوداظهاری یه محف اجازه
میدهد خودش را یه شیوههای نوینی
یازیینی کند؟ آیا زیان صحب

و

گف وگو در محف یه گونهای هس
که نوعی فضای تأم گری را ایجاد
کند؟

چه تیریفهایی از
نقشها ،هنجارها،

چه سن ها ،روشها ،استانداردها،

کدهای رفتاری ،اصول

رویهها و چارچوبهایی یرای کار

مشترک ،تیهدات و

تیریف شده اس ؟ چه کسی از آنها

انتظارات متقای وجود

حمای

میکند؟ تا چه حد آنها

دارد که محف را

مدون هستند؟ و چگونه یه نس

یکپارچه و ماندگار

ییدی منتق میشوند؟

نگه میدارد؟

Wenger, 2000, p.231

بعد مرز :مؤلفهها و گویهها

یید مرز دریرگیرندة سه مؤلفة هماهنگی ،شفافی  ،و مذاکرهپذیری اس .
 .1هماهنگی  :آیا نوعی روش و سازوکار یرای هماهنگسازی فرایندها ،اشیا و مصلنوعاتی کله
در مرز میان فیالی ها و اقدامات مختیف قرار میگیرند ،وجود دارد؟ در سراسر مرزها فیالی هلای
مؤثر و یهکارگیری اشیا و مصنوعات نیازمند سالوحی جدید از هماهنگی اس  .محاف کلاری یایلد
دارای این قاییی

یاشند که کارهای پیچیده را یدون ایجاد مسئولی

و مزاحم

یرای دیگلران و یلا
1. Imagination
2. Self - representation
3. Alignment
4. Coordination
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ارائة جزئیات کار و استاندارد کافی یرای افراد یه منظور آگاهی آنان از چگونگی یرخورد یا کارهای
پیچیده ،همساز کنند.
 .شفافی
میدهد؟ شفافی

 :آیا فرایندهای ملرزی امکلان دسترسلی یله میلانی آنهلا در کارهلای مختیلف را
اشاره میکند که فرایندهای مرزی درک و شلناختی مناسلب از کارهلای پیچیلده

ارائه دهد.
 .3مذاکرهپذیری  :آیا فرایندهای مرزی امکان ارتباط ی طرفه یا دوطرفه را فراهم میکنند؟ آیلا
یافتهانلد کله دیلدگاههلای مختیلف یلا هلم تالقلی کننلد؟

فیالی های مشترک یه شیوهای ساخ
(.)Wenger, 2000, pp.233-34

جدول .3بعد مرز (مؤلفهها و گویهها)

تیهد

هماهنگی

شفافیت

چه فرص هایی یرای

آیا افراد تبیینها و استداللها،

فیالی های مشترک ،ح

مرییگری و توضیحاتی را در زمینة

مشک و یحث یه منظور رفع فیالی های مشترک یه منظور گشودن
اختالفات از طریق مشارک

دریچههایی یر کارهای یکدیگر فراهم
میکنند؟

اعضا وجود دارد؟
آیا افراد درک کافی از
تجسم

دیدگاههای مریوط یه خود
یرای طر مؤثر مسائ و
پیشیینی ناسازگاریها دارند؟

یکپارچگی

آیا دستورالیم ها ،اهداف و
روشها یرای فیالی

در

سراسر مرزها تفسیرپذیرند؟

منبع:

مذاکرهپذیری
آیا فیالی های مشترک یه
شیوهای ساخ یافته که
دیدگاههای متیدد یتوانند یا هم
تالقی کنند و مشارک کنندگان
یتوانند شایستگی یکدیگر را
درک کنند؟

چه داستانها ،اسناد و مدلهایی یرای
ایجاد تصویر از سایر کارها در
دستر

هستند؟ چه تجریههایی یه

افراد اجازه میدهد تا واقعیینانهتر

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

عم کنند؟
آیا اهداف ،تیهدات ،هنجارها و
سن ها یرای آشکار ساختن زمینة
مشترک ،و تفاوت در دیدگاهها و
انتظارات یه اندازة کافی واضحاند؟

آیا اظهارنظرهای مشترکی در
هنگام عقد قراردادها و ایجاد
توافق وجود دارد؟

Wenger, 2000, p.235

1. Transparency
2. Negotiability
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بعد هویت :مؤلفهها و گویهها

دریرگیرندة سه مؤلفة پیوستگی ،وسی  ،و اثریخشی اس .

یید هوی

پیوستگی  :آیا محفیی یرای تیام وجود دارد؟ چه نوع تیامالتی ایجاد شده اس ؟ آیا اعضا یله
یکدیگر اعتماد کردهاند و مورد وثوق هم هستند؟
 .وسی

 :وسی

و قیمرو هوی

شک گرفتهشلده چله میلزان اسل ؟ آیلا یله انلدازة کلافی

زمینههای متنوع وجود دارد؟ آیا اعضا خود را یه منزلة عضوی از ی
 .3اثریخشی  :آیا هوی

ایجادشده فراهمکنندة امکان فیالی

محف وسیع مییینند؟

و مشارک

اعضاس ؟ آیلا اعضلا

فرص هایی یرای توسیة شایستگیهای خود دارند؟ (.)Wenger, 2000, pp.239-240
جدول .4بعد هویت (مؤلفهها و گویهها)

پیوستگی

تیهد

تجسم

یکپارچگی

منبع:

وسعت

آیا یه اندازة کافی زمینههای متنوع
آیا محفیی یرای تیام وجود دارد؟ افراد
وجود دارد؟ آیا هوی ایجادشده
چه نوع تیامالتی دارند؟ چه کاری یا
موجب شک گیری تجریههایی
همدیگر انجام میدهند؟ آیا اعضا یه
مانند ورود در اینترن و گف وگو
یکدیگر اعتماد کرده و مورد وثوق هم
یا اشخاب ناشنا یا یازدید از
هستند؟
ی کشور خارجی میشود؟
آیا افراد گف وگوهای مثب و سازندهای
آیا افراد خود را یه عنوان عضوی
یا همدیگر دارند؟ آیا آنان دریارة عمیق-
از محاف یزرگ مییینند؟
ترین آرزوهایشان صحب میکنند؟
آیا افراد تیهد خود را نسب یه
محافیشان حف میکنند؟ آیا آنان از
اصول محافیشان حمای میکنند؟ آیا
اعضا در محف یازخورد میدهند و
دریاف میکنند؟

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

اثربخشی
آیا اعضا فرص هایی یرای
توسیة شایستگیهای
شناختهشده از طریق مشارک
در ایجاد کارها دارند؟ آیا محف
آمادگی استفاده از تجریههای
افراد را در کارهای خود دارد؟
آیا افراد تصویری مهم از
چگونگی عم مؤثر محف
درک میکنند؟
آیا افراد میدانند که عمیکرد
سازمانشان یه وسییة نظرها،
فیالی ها و درخواس های آنان
در محف قضاوت قرار خواهد
گرف ؟ آیا افراد میتوانند
دیگران را دریارة قاییی ی
ایدة جدید قانع کنند؟

Wenger, 2000, p.240

1. Connectedness
2. Expansiveness
3. Effectiveness
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یا توجه یه مالالب مالر شده ،میتوان مدل شک  1را که خالصهای از گویلههلای ملورد نیلاز
یرای اندازهگیری محاف کاری اس  ،ترسیم کرد.
محافل کاری
هویت
اثربخشی

مرز
پیوستگی

وسعت

مذاکرهپذیری

شفافیت

محفل
هماهنگی

خزانة

روابط

یادگیری

متقابل

سرمایهگذاری

شکل  .1گویههای اندازهگیری محافل کاری (محققساخته)1334 ،

سرمایة اجتماعی

اصالال سرمایة اجتماعی که یرای نخستینیار در روانشناسی ماللر شلد ،از اهمیل

شلبکههلای

ارتباطی افراد که در طول زمان شک گرفتهاند ،سخن میگوید ( .)Sherif et al., 2006, p.2332ایلن
مفهوم در دهة  1991در حوزة عیوم اجتماعی و یه تبع آن ،در مالالیات سازمان و مدیری

یله کلار

گرفته شد ( .)Adler & Kwon, 2002, p.17طی  1سال اخیر این مفهوم از لحام چشمانداز نظلری
یه جایگاهی مهم دس
اقتصادی و مشارک

یافته اس  ،و ارتباطات اجتماعی ،رفتارهای فردی و جمیی ،تغییرات رشلد
سیاسی را در دو سالح خرد و کالن تشریح میکند

( Sommerfeldt & Taylor,

 .)2011, p.198یرای مفهوم سرمایة اجتماعی تیریفهای زیادی مالر شده اس
یه تیریف نهاپی

که در اینجا فقلط

و گوشال اشاره میشود که سرمایة اجتماعی را مجموعلة منلایع واقیلی و یلالقوة

سرمایهگذاریشده در درون ،قای دستر

و منبیث از شبکة روایط تح

تمی

ی

فرد یا واحلد

اجتماعی تیریف میکنند .از نظر آنان سرمایة اجتماعی مشتم یر شبکهها و داراییهایی اسل

کله

از طریق شبکه یسیج میشوند ( .(Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.245سلرمایة اجتملاعی سله ییلد
شناختی ،رایالهای و ساختاری دارد ( .)Bourdieu, 1985, p.89; Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.251
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شبکة اجتماعی چشمانداز مشلترکی را درک

یید شناختی یه میزانی که کارمندان در درون ی

میکنند ،اشاره میکند ( .)Bolino et al., 2002, p.518مهمترین جنبههلای ایلن ییلد زیلان ،کلدهای
مشترک و حکایات مشترکند ( .)Coleman, 1988, p.104ظهور حکای ها و روای های مشترک در
اجتماع یاعث خیق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها میشود و ترکیب اشکال مختیف دانش را
تسهی میکند (.)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.254
یید رایالهای نوع روایط شخصی فرد یا دیگران را توصیف میکنلد .اعتملاد و قایییل
هنجارها و ضمان ها ،الزامات و انتظارات ،و هوی

اعتملاد،

و شناسایی در زمرة مهمترین جنبلههلای ایلن

یید محسوب میشود ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.259اعتماد مجموعه عقایدی دریارة طرف
دیگر اعتماد (اعتمادشونده) اس

که یاعث میشود اعتمادکننده فر

عواقب مثبتی یرای اعتمادکننده خواهد داش

کند ،اقلدامات اعتمادشلونده

( .)Mayer et al., 1995, p.713هنجارها میتوانند پایة

قوی یرای سرمایة فکری ایجاد کنند .هنجارهای اجتماعی صداق

و کار تیمی یه عنوان ویژگیهای

اصیی شرک های دانشمحور محسوب میشوند (.)Seturbuk, 1995, p.102
یید ساختاری یه الگوی کیی ارتباطات یین اعضا در سازمان اشاره میکند یینی شلما یله چله
کسانی دسترسی دارید؟ چگونه یا آنها ارتباط یرقرار میکنید؟ و آیا افلراد در سلازمان هملدیگر را
میشناسند یا خیر؟ ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.259یهطور کیی این یید روی ایلن موضلوع
تمرکز دارد که آیا افراد یا یکدیگر ارتباط دارند یا خیر؟ ( .)Bolino et al., 2002, p.520از مهمترین
جنبههای این یید میتوان یه روایط شبکهای یین اعضا ،پیکریندی شبکهای ،یا سازمان مناسب اشاره
کرد (.)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.259
تعامل دوسویه سرمایة اجتماعی و محافل کاری

مفهوم سرمایة اجتماعی ارتباط تنگاتنگی یلا محافل کلاری دارد (.)Kline & Brown, 2013, p.284
1. Cognitive Dimension
2. Relational Dimension
3. Structure Dimension
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یدون سرمایة اجتماعی ،محاف کاری قای شک گیری نیستند از طرف دیگر ،یدون محافل کلاری،
سرمایة اجتماعی جیوة کارکردی پیدا نمیکند .شاید یتوان یکلی از موضلوعات یسلیار مهلم یلرای
(.)Crossan et al., 1999, p.530

مالالیه را درک پویایی سرمایة اجتماعی و محاف کاری دانس

یررسی متون مریوط یه محاف کاری و سرمایة اجتماعی نشلان ملیدهلد محافل کلاری یلرای
سازمانها ارزشمندند ،زیرا یه توسیة سرمایة اجتماعی کم

میکنند .همچنین ،شرط ضروری یرای

خیق ،تسهیم و یهکارگیری دانش مییاشند ( .)Lesser & Prusak, 1999, p.8پژوهش لیزر و اسلتوک
نشان میدهد محاف کاری موتور توسیة سرمایة اجتماعی اس
این پژوهش یر اسا
رسمی

مالالیة موردی هف

شرک

و ارزش سازمانی ایجلاد ملیکنلد.

که در آنها محاف کاری یرای ایجاد ارزش یله

شناخته شده یود ،نشان میدهد سرمایة اجتملاعی موجلود در محافل کلاری یله تغییلرات

رفتاری منجر میشود که این امر ،خود یهطور مثب
ینایراین ،میتوان نتیجه گرف

عمیکرد کسبوکار را تح

تأثیر قرار میدهد.

محاف کاری موجب یهبود سلرمایة اجتملاعی و عمیکلرد سلازمانی

میشوند ( .)Lesser & Storck, 2001, p.831همچنین ،نتایج پلژوهش هاسلما و هسلو 1در یررسلی
نقش محاف کاری در سازمانهای غیردولتی چینی نشان داد محاف کاری یه عنوان ی

سلازوکار،

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

Hasmath

.)& Hsu, 2015, pp.10-11
در حالی که لیزر و استوک چلارچویی را یلرای مالالیلة روایلط یلین محافل کلاری و سلرمایة
اجتماعی در سازمان فراهم کردهاند ،آثلار محافل کلاری یلر اییلاد سلرمایة اجتملاعی (سلاختاری،
رایالهای و شناختی) را در نظر نگرفتهاند .مالالیات نشان میدهد محاف کاری یا ارائة نقاط مرجلع
و کم

یه افراد یرای دانستن اینکه چه کسی چه چیزی میداند ،فرصتی را یله منظلور شناسلایی و

توسیة شبکهای از افراد یا عالیق مشایه ایجاد میکنند (یید ساختاری سرمایة اجتملاعی) .همچنلین،
1. Hasmath and Hsu
2. NGOs
3. Reference Points
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محاف کاری جیساتی را فراهم میکنند که دریرگیرندة گردهمایی افراد یرای خیق و تسلهیم دانلش
و فرصتی را یرای پرورش اعتماد و تیهدات ضروری یرای ایجلاد سلرمایة اجتملاعی فلراهم

اس

میکند (یید رایالهای سرمایة اجتماعی) .در نهای  ،محاف کاری یه شک گیری زیان و اصلالالحات
یهکارگرفتهشده یه وسییة اعضای گروه در مکالمات کاری روزمره کمل

ملیکننلد .محافل کلاری

ایزاری یرای نگهداری اصالالحات و مصنوعات مشترک در یین اعضای گروه و ایجاد داستانهلایی
متشک از هنجارها و ارزشهای محف و سازمان یه منظور یرقراری ارتباط هسلتند (ییلد شلناختی
سرمایة اجتماعی) (.)Sinha, 2004, pp.3-4
ارتباط میان محاف کاری و یید ساختاری سرمایة اجتماعی یله چنلد روش ملیتوانلد صلورت
پذیرد .نخس  ،محف یه عنوان مرکز ی

شبکه داخیی یلا شناسلایی افلراد دارای دانلش ملرتبط و

کم

یه افراد در محف یرای یرقراری ارتباط یا یکدیگر عم میکند .هنگلامی کله سلازمانهلا یله

سم

و

مجازی شدن حرک

میکنند ،فهمیدن اینکه افراد چه چیزی میدانند ،یسیار مشک اسل

در این هنگام یهکارگیری محف یاارزش خواهد یود .دوم ،محف یه عنوان سلازوکار مرجلع عمل
میکند یه نحوی که یهطور سریع افراد را قادر میکند دانش سایر اعضا را یدون ارتباط یلا هلر فلرد
در شبکه ارزیایی کنند .در نهای  ،محف کاری میتواند یه یرقراری ارتباط یا افراد خارج از محفل
که قبالً یه عنوان اعضای محف شناخته میشدند ،کم

کند .این نقش میتوانلد موضلوعی حیلاتی

یاشد .،یهویژه یرای کارمندان جدیدی که در جس وجوی شناسایی افرادی هستند که دانش خلاب
شرک

را نگهداری کنند و یرای موفقی

در نقلشهلای جدیلد ملورد نیازنلد (

Lesser & Prusak,

.)1999, p.6
ارتباط یین یید رایالهای سرمایة اجتماعی و محاف کاری یدین نحو اس
میتوانند روایط چندگانهای را ایجاد کنند که این امر ییانکنندة مزی
ساختارهای رسمی سازمان اس

اعضای محاف کلاری

کیفی محاف کلاری در یرایلر

( .)Wartburg et al., 2006, p.240یه عبارت دیگلر محافل کلاری
1. Reference Mechanism
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تیامالت یینفردی ضروری یرای ایجاد حس اعتماد و تیهدات حیاتی را پرورش میدهند که یلرای
ایجاد سرمایة اجتماعی ضروریاند .یلا توانلایی گلردهمآوردن افلراد یلرای خیلق و تسلهیم دانلش
مشترک ،محف کاری شرایالی را ایجاد میکند که افراد میتوانند اعتماد و تیهد هر ی

از اعضلای

محف را آزمون کنند .از طریق این فرایند ،محاف کاری شلکیی غیررسلمی هملراه یلا هنجارهلا و
ارزشهای میمول یرای خود ایجاد میکنند که توسط همة اعضا پذیرفتله شلدهانلد .از طریلق ایلن
تیامالت پیدرپی ،افراد میتوانند همدلی میان خود را توسیه دهند و رایالهای دوستانه یلا یکلدیگر
در محف ایجاد کنند ( .)Lesser & Prusak,1999, pp.6-7یه عبلارت دیگلر ،محافل کلاری اشلکال
خودجوش و غیررسمی از گردهمایی اجتماعیاند (.)Schiavone, 2014, p.30
رایالة یین یید شناختی سرمایة اجتماعی و محاف کاری یدین صورت اس

کله محافل کلاری

ایزارهایی هستند که یرای حف زیان خاب و مشترک یه وسییة اعضای محف خیق و یهکار گرفتله
میشود .محاف کاری یه شک دهی واژگلان و اصلالالحات خلاب یله وسلییة اعضلای محفل در
مکالمات کاری روزمره کم

میکنند .عالوه یر ایلن ،آنهلا نمادهلای دانشلی را ایجلاد و تسلهیم

میکنند که توسط اعضای محف یهکار گرفته میشود .همچنین ،محاف کاری داستانهایی را ایجلاد
میکنند که هنجارها و ارزشهای محف را یه عنوان ی

ک یه هم ارتباط میدهد .این داستانها یه

اعضای جدید اجازه میدهند تا نشانههایی از افراد یاتجریهتر را کسب کنند که امکان توسیة حافظة
محف را فراهم میکنند ( .)Lesser & Prusak,1999, p.6-7یا توجه یه اینکه هلدف اصلیی اعضلای
محاف کاری اشتراک دانش و اطالعات ،ایجاد و توسیة شایستگیهای جدید یرای انجلامدادن کلار
اس  ،اعضای محاف کاری یرخی مفاهیم ،شایستگیها ،نمادها ،کدها ،دانش ،هنجارهای اجتملاعی
و روزمره را یه اشتراک میگذارند کله ورودیهلایی یلرای کلار ،کلارآموزان و یلادگیری وضلییتی
هستند ،که یه عنوان سازوکارهای تنظیمی تیلامالت اجتملاعی در محافل کلاری ارائله ملیشلوند
(.)Schiavone,2014, p.26
بحث و نتیجه
سرمایة اجتماعی مزی

رقایتی سازمان را افزایش میدهلد و یله عنلوان یل

اسلتراتژی یله یهبلود
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عمیکرد سازمانی منجر میشود .نظریة سرمایة اجتماعی یله ارزش ارتباطلات اجتملاعی یلین افلراد
تمرکز کرده اس

و یه توسلیة روایلط اجتملاعی یسلتگی دارد و ایلن روایلط از طریلق ارتباطلات

اجتماعی ایجاد میشود ،اما یرقراری ارتباطات اجتماعی نیازمند افرادی اس

که از شرایط اجتماعی

و فرهنگی افرادی که میخواهد یا آنها ارتباط یرقرار کنند ،آگاهی داشته یاشند .در چنین شلرایالی،
آنها میتوانند از پشتیبانی ،همکاری و امکان یادگیری و کار یا همدیگر یه عنوان ی

محف کلاری

یرخوردار یاشند .درک زمینههای فرهنگی -اجتماعی و دانش افلراد و محافل آنهلا یلرای توسلیة
روایط مبتنی یر اعتماد ضروری اس

که این روایط ،خود یرای توسیة سرمایة اجتماعی موجلود در

محاف کاری حیاتیاند.
مفهوم محاف کاری و سرمایة اجتماعی وایسته یه یکدیگرند ،زیرا محاف کاری ی

منبع پنهلان

و انتزاعی را نشان میدهند که میتواند انباشته و یه اشتراک گذاشته شلود و از روایلط میلان افلراد،
تیامالت ،همکاری و یهاشتراکگذاری نظرها کسب شده یاشد .این عناصر یه سالح اعتماد یلا علدم
اعتماد موجود در محاف کاری یستگی دارد .ساختار اجتماعی محاف کاری یه عنلوان یل

پدیلدة

اجتماعی ،چارچویی را یرای توسیة سرمایة اجتماعی اعضای محاف کاری فراهم میکننلد .محافل
کاری از جمیه منایع عمده و اصیی سرمایة اجتماعی در سازمانها هستند .ینلایراین ،ملیتلوان ییلان
کرد محاف کاری نقشی مهم در فیالی های روزمرة سازمان ایفا میکننلد .یکلی از وظلایف اصلیی
آنها ،ایجاد سرمایة اجتماعی در میان اعضای سازمان اس

که خود یه توانمندسازی اعضای محف

در ادارة مؤثرتر دانش سازمانی منجر میشود .در عین حال که محاف کاری نقشی مهلم در توسلیة
سرمایة اجتماعی ایفا میکنند ،همزمان سرمایة اجتماعی یکی از عوام مهم در شک گیلری محافل
کاری اس  .یا افزایش سرمایة اجتماعی ،یه همان میزان احتمال شک گیلری محافل کلاری ییشلتر
اس .
در این مقاله تالش کردیم در ایتدا مفهوم ،اییاد و مؤلفهها ،اهمی

و جایگلاه محافل کلاری در

نظریة سازمان روشن و تبیین شود و در ادامه ،مفهلوم سلرمایة اجتملاعی و در پایلان مقالله ارتبلاط
محاف کاری یا سرمایة اجتماعی نشان داده شده اس  .امیدواریم که این یینش یه افلزایش توانلایی

نقش سرمایة اجتماعی در شکلگیری محافل کاری (تأملی بر ابعاد و مؤلفههای مفهوم محافل کاری)

سازمانها یرای مدیری
این اس

دانش خودشان کم
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کند و یه یهبود عمیکرد سازمانی منجر شلود .اعتقلاد

که این مقاله چارچوب منحصریهفردی را یرای محققان فراهم ملیکنلد تلا یلا توجله یله

سازوکارهای اجتماعی سازمان محاف کاری را یررسی و درک کنند.

9314  پاییز،3  شمارة،2  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی
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