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یکی از مشکالت دیرینه در پژوهشهای فرهنگ و تأثیر رفتار انسانها در تغییرات فرهنگی ،پیشبینی
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این تحقیق تصویری از تأثیر عوامل مختلف در تغییرات فرهنگسازمانی به دست میدهد ،میتواند به
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 .1مقدمه

«امروزه تهاجم فرهنگى غیر از تبادل فرهنگى است؛ غیر از گرفتن برجستگیها و زبدهگزینى از
فرهنگهای دیگر است؛ این چیزى است مباح ،بلکه واجب .اسالم به ما دستور مىدهد ،عقل هم
بهطور مستقل از ما مىخواهد که هر چیز خوب ،زیبا و باارزشى را که در هرکجا مىبینیم ،آن را
فرابگیریم و از آن استفاده کنیم .این جمالت معروف متداول در زبانهای مردم ما که «اطلبوا العلم
ولو بالصین» یا «انظر الى ما قال و ال تنظر الى من قال»؛ نگاه نکن حرف خوب ،سخن حکمتآمیز،
دانش و معرفت را چه کسى دارد مىگوید ،اگر سخن خوب است ،آن را فرابگیر ،این گرفتن ،گرفتن
فرهنگى است و اخذ فرهنگى ،تبادل فرهنگى و زبدهگزینى فرهنگى ،یکچیز الزم است و این غیر از
تهاجم فرهنگى است .من بارها گفتهام که یکوقت هست که یک انسان با میل خود و بر طبق نیاز و
اشتها و ضرورت زندگىاش یک نوع غذا ،یک نوع دارو یا مادهى الزمى را انتخاب مىکند و آن را
داخل جسم خودش مىکند؛ این ،گزینش است ،که چیز خیلى خوبى است؛ اما یکوقت هست که یک
نفر را مىخوابانند و ماده اى را که نه براى او الزم است و نه او به آن میل و اشتهایى دارد و نه برایش
مفید است ،بهزور در حلقش مىریزند ،یا به او تزریق مىکنند؛ این ،نامطمئن است؛ این تهاجم
فرهنگى است؛ همان کارى که با ملت ایران در طول سالهای متمادى کردند» [.]47
متن باال بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ بود .بیانات متعدد مسئولین عالیرتبه
کشور بهویژه رهبر معظم انقالب در حوزه فرهنگ ،نشاندهنده وجود دغدغههای مستمر و فراگیر
فرهنگی در کشور است .مسئله تا آنجا پیش میرود که واژه فرهنگ در نامگذاری سالها نیز به چشم
میخورد.
بیشک مواجهشدن با پدیده پیچیدهای همچون فرهنگ و توصیف و تبیین موضوعی که گستره
وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی جوامع انسانی را فراگرفته است ،ساده و آسان نیست؛ زیرا اساسا
فرهنگ پدیدهای انسانی است .پیچیدگی وسعت و کثرت ابعاد و اضالع وجودی انسان ،در عنصری
اساسی به نام فرهنگ تجلییافته است که حاصل خصلتها و ویژگیها ،گرایشها ،دانشها و انگارهها
و آیینها و مناسک انسان در ارتباط با خود ،طبیعت ،هستی ،جامعه و خدا هست .فرهنگ هرچند
ضلعی از نظام اجتماعی است ،اما تأثیرگذارترین عنصر در پویایی و پایایی تمدنها و تاریخهای بشری
بوده است [ 9و .]44
پیچیدهتر و دشوارتر از خود فرهنگ ،مدلسازی تکامل فرهنگ بهمنظور مهندسی فرهنگی است.
زیرا پدیده فرهنگ حقیقت ظریف و دقیق و لطیفی است که قابلیت رشد ،تکامل ،انعطاف ،زوال و
فرسایش و انحطاط را در شرایط و وضعیتهای مختلف داراست.
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لذا مدلسازی تکامل فرهنگی با این توصیف ،امر حساس و خطیری خواهد بود که کوچکترین
اشتباه و خطا مسیر و سرنوشت یک تمدن و جامعه و نظام فرهنگی (اعم از فرهنگ انسانی،
فرهنگسازمانی ،فرهنگ اجتماعی ،فرهنگ تاریخی) در بستر انحطاط قرار میدهد .طبعا در تحقق
رصد تکامل فرهنگی ،مباحث و گفتمان و جریانها و مسائل مختلف فرهنگی طرح میشود [ 13و
 .]39در این میان موضوعات فرهنگی نظیر روشهای مدلسازی تکامل فرهنگی ،موضوع کار
مهندسی فرهنگ و ازجمله محورهای اساسی مهندسی فرهنگی است .در این مقاله قصد داریم به
کمک روشهای مدلسازی ریاضی ،تکامل فرهنگسازمانی را در طول زمان مدل کنیم .با توجه به
مؤلفههای فرهنگسازمانی و روابط موجود در سازمانها ،این مدلسازی ذیل مباحث پویایی عقاید 9و
در بستر یک شبکه عامل محور 0بهخوبی قابل مدل کردن خواهد بود .نهایتا نتایج این تحقیق میتواند
به تحقیق برنامههای راهبردی سازمان کمک کند [.]07
 .۲مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فرهنگ ،فرهنگسازمانی و تکامل فرهنگی .فرهنگ ازجمله واژههایی است که در حوزههای
تخصصی ،همچون جامعهشناختی ،انسانشناسی ،باستانشناسی ،مردمشناسی ،مباحث تربیتی و
اخالقی و  ...بهعنوان کلیدواژه تبیین و توصیف ،بسیاری از کنشها ،حاالت ،آدابورسوم و خلقیات،
شعائر و آئینها و نمادهای فردی و اجتماعی است .که در کالبد جوامع امروزی جریان دارد یا اساسا به
گذشته تاریخی یک تمدن و جامعه پیوسته است؛ اما جانمایههای آن در فرهنگ امروزی حضور دارد.
در انواع تخصصها ذکرشده واژه فرهنگ دارای تعاریف متعدد بوده و نمیتوان به همه آنها پرداخت.
درعینحال ،فرهنگ در انواع برداشتها بهمثابه یک امر و کل پویا و در حال تغییر و تکاپو به یک
حقیقت و عنصر روحی وحدتبخش و هویتبخش تبدیلشده است .لذا هویت و انسجام درونی و
برونی افراد ،جوامع ،تاریخها ،به حضور بالنده و فعال حقیقت فرهنگ بستگی دارد .زیرا فرهنگ یک
پدیده انسانی است و دارای ابعاد و سطوح و حوزههای متعددی هست.

1. Opinion Dymanics
2. Agent-Based
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بعضی از تعاریفی که فرهنگ را بهمثابه یک نظام و سیستم مورد تعریف قرار دادهاند عبارتند از:
الف -عالمه جعفری  :فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوهی بایسته و یا شایسته برای آن دسته از
فعالیتهای حیات مادی و معنوی انسانها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شدهی
آنان در حیات معقول تکاملی باشد [.]01
ب -مقام معظم رهبری  :خلقیات اجتماعی ،رفتارهای اجتماعی را به وجود میآورند .بنابراین ،درست
است که مقوله فرهنگ در موارد زیادی شامل رفتارها هم میشود ،اما اساس و ریشه فرهنگ ،عبارت
است از عقیده ،برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات
اجتماعی و ملی [.]04
فرهنگ سازمانی یکی از جدیدترین واژههای مبانی نظری مدیریت است که در سالهای اخیر بسیار
موردتوجه اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت قرارگرفته است.پژوهشگران درزمینۀ فرهنگسازمانی
معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاددارند که برای
ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید درزمینۀ شخصیتی آنها کاوش صورت گیرد [ .]49بر این اساس
برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه میگردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود
[.]43
اصوال ،فرهنگ به روش درک انسان از محیطی که در آن زندگی میکند اشاره دارد و معرف
دیدگاهها و رفتار است .فرهنگ دربرگیرندۀ مفهومی اخالقی است که برای هر گروه مرز بین درست و
غلط و یا خوب و بد را تعیین میکند ،و بهطورکلی فرهنگ بر نحوۀ تفکر و رفتار مدیریت و کارکنان
اثر میگذارد [ .]39اگر بپذیریم که انسان امروزی نمیتواند جدا از نهادها و سازمانها متشکل از
همنوعان خود زندگی نماید ،پس باید قبول کرد که بخش زیادی از رفتارهای وی از این سازمانها
سرچشمه گرفته است .اگر قوانین و مقررات موجود در سازمانها به رفتار رسمی کارکنان شکل بدهد،
فرهنگسازمانی رفتار غیررسمی کارکنان را دیکته میکند .به عقیده شاین ،9فرهنگ استحکام سیستم
اجتماعی را بیشتر میکند و باعث بهبود شناخت افراد شده و رفتار آنها را شکل دهد [.]33
این گفته بیانکنندۀ این موضوع است که پذیرش فرهنگ و رعایت اصول و موازین زیربنایی آن
بهوسیلهی سازمان نهتنها جزء وظایف ،بلکه ضامن بقا و پویایی سازمان است .به عقیدۀ همین
پژوهشگر فرهنگ در سه الیه مصنوعات و ابداعات ،ارزشهای حمایتی و مفروضات اساسی شکل
میگیرد .سازمانها هریک دارای یک فرهنگسازمانی غالب و چندین پارهفرهنگ هستند .فرهنگ
1. Schein
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غالب ،فرهنگی است که بهوسیلهی اکثریت افراد سازمان پذیرفتهشده است .میزان قدرت
فرهنگسازمانی را میتوان برحسب تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب و میزان تعهد اعضا به
ارزشها و هنجارهای غالب سازمان تعیینکرد.
به عقیدۀ رابینز ،9چنانچه فرهنگسازمانی از زاویۀ  9۳ویژگی موردتوجه قرار گیرد ،تصویر کاملی از
آن به دست میآید .این ویژگیها عبارتند از :خالقیت فردی ،ریسکپذیری ،رهبری ،یکپارچگی،
حمایت مدیریت ،کنترل ،هویت ،سیستم پاداش ،تحمیل تعارض و الگوهای ارتباطی.از سوی دیگر
«بهرهوری» صرفنظر از تعریف فنی آنکه نسبت ستاده بر داده است ،بهعنوان یک نگرش ،فرهنگ و
یک برداشت ذهنی از کار و زندگی به شمار میآید که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیتها برای
دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است در بهرهوری استفاده مؤثر از امکانات و بهبود عملکرد از دیدگاه
کارایی و رسیدن به اهداف سازمانی از دیدگاه اثربخشی مدنظر است و کل این رویداد به سطح
مطلوب بهرهوری منجر میگردد [.]30
هرسی و بالنچارد ،0عواملی را که در بهرهوری نیروی کار تأثیرگذار هستند به شرح زیر بیان
کردهاند :توانایی ،شناخت ،کمک ،تمایل ،ارزیابی ،اعتبار و محیط .بهطوریکه بهبود عملکرد و
بهرهوری با توجه به عوامل فوق صورت میگیرد.مفهوم فرهنگسازمانی بهعنوان عامل مؤثر در
بهرهوری و عملکرد سازمان در نظر گرفتهشده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری که بهخوبی بین
مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی ،ارتقاء اخالقیات ،عملکرد و بهرهوری
باالتر منجر میگردد.
در قسمت بررسی نظرات و نوشتههای صاحبنظران به این نتیجه میرسیم که پژوهشگرانی که
کوشیدهاند ویژگیها سازمانهای موفق را بیان کنند بهطور مکرر بر مفهوم فرهنگ و قدرت و سرایت
ارزشهای معنوی ،عقاید و فرضیاتی تأکید کردهاند که نیروی کاری سازمان به آنها وابستگی دارند
[ .]41پژوهشگران دانشگاهی نیز رمز موفقیت ژاپنیها را در فرهنگسازمانی میدانند .بهطوریکه
معتقدند فرهنگسازمانی قوی قادر است به میزان قابلتوجهی بر تعهد کارکنان اثر بگذارد و استحکام
رفتار آنان را افزایش دهد و جانشینی برای قوانین و مقررات رسمی باشد؛ و حتی مؤثرتر از سیستم
کنترل رسمی سازمان عمل کند .درصورتیکه فرهنگ قوی و مثبت باشد باعث میشود که افراد
دربارۀ آنچه انجاممیدهند احساس بهتری داشته و امور را به نحو احسن انجام دهند .درنتیجه موجب
1. Robins
2. Hesry & Blanchard
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عملکرد بهتر و بهرهوری بیشتری میشود .افزایش بهرهوری منجر به بهبود سطح زندگی و کیفیت
بهتر زندگی و افزایش رفاه خواهد شد؛ و درعینحال زندگی بهتر باعث رشد فکری و افزایش توان
اندیشهای و کاری انسان میشود.
لسلی وایت  9از تکاملگرایان دوره اخیر بود که هنوز وامدار تکاملگرایان اولیه باقیمانده بود و
مانند آنان به تحول پیشرفتآمیز جوامع بشری به صورتهای سازمانی پیچیدهتر معتقد بود .ازنظر وی
تکامل فرهنگی ریشه در فنّاوری دارد و انگیزش فردی نقشی در تکامل ایفا نمیکند .ازنظر وی
فرهنگ همچون ارگانیسمی است که وقتی یک جنبه از آن متحول میشود ،جنبههای دیگران نیز در
پاسخ به سطح نوپدید تکامل مییابند؛ یعنی هر بهبودی در فنّاوری ،بقیه عناصر فرهنگی را نیز پیش
میراند [.]93
جولیان استوارت 0نیز از نظریهپردازان دوره اخیر بود که بر تکامل نظامهای فرهنگی از طریق
تطبیق محیطی تأکید داشت .او رهیافتی بنام تکاملگرایی چندخطی را مطرح کرد .بر اساس این
رهیافت همه فرهنگها از الگوی یکسان تکاملی پیروی نمیکنند ،بلکه باید بر تحول فرهنگها یا
جمعیتهای جداگانه تأکید ورزید .ازنظر وی نیز فنّاوری یک جنبه اساسی در فرهنگ است ،اما تحت
تأثیر محیط قرار داشته و در فرهنگهای مختلف نوع آنهم متفاوت هست [ .]33همچنین داوکینز3
معتقد بود تکامل نه بر اساس مبانی شیمیایی ژنتیک ،بلکه فقط بر اساس وجود واحدهای قابل تکثیر
در فرایند انتقال ایجاد میشود که در تکامل بیولوژیکی آن را ژن مینامیم .به نظر او مم یا
خردهفرهنگ یک واحد دیگر خودتکثیر بااهمیت بالقوه در توضیح رفتار انسان و تکامل فرهنگی او
است .در این پژوهش درباره نظریه داوکینز و قواعد ممتیک توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد [ 97و
.]94
ممتیک .یکی از مشکالت دیرینه در پژوهشهای سازمان پیشبینی نحوه انتشار و تکامل فرهنگ
است .پیشبینی سرانجام خردهفرهنگهای سازمانی و فرموله کردن رفتار آنها بسیار دشوار است
[ .]37علم ممتیک کمک شایانی به حل این مشکل دیرینه کرد .داوکینز در کتاب «ژن خودخواه» واژه
مم (خردهفرهنگ) را پایهای برای توصیف گسترش افکار ،عقاید و پدیدههای فرهنگی بر پایه اصول
تکاملی به کاربرد .واژه مم خالصهشده واژه ( Mimemeواژه یونانی به معنای چیزی که تقلیدشده
1. Leslie White
2. Julian Stewart
3. Richard Dawkins
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است) هست [ .]97وی به یک واژه همانند ژن نیاز داشت تا از طریق آن جریان ایدهها و رفتار را در
جامعه با استفاده از ابزاری غیر ژنی نشان دهد .پس از وی این واژه برای توصیف قطعهای از اطالعات
در قالب کتاب ،ایمیل یا وبالگها و سایتهای شبکهای اجتماعی نیز مورداستفاده قرارگرفته است .با
این فرض ،یک خردهفرهنگ میتواند هر چیزی حتی در محیط وب مانند یک جوک ،یک ویدئوکلیپ،
یک کارتون ،یک داستان جدید یا در محیط سازمان مثل یک عادت کاری یا یک قانون نانوشته
سازمانی باشد.
ممها دائما در حال تغییر و گسترش هستند .فرض دانشمندان بر این است که بسیاری از
پدیدههای فرهنگی ،بهویژه هنگام روبرو شدن با انسانها ( انسانها بهواسطه روند تکاملی خود به
شکل نسبتا کارآمدی توانایی تکثیر اطالعات و فرهنگ را دارند) قابل همانندسازی هستند .داوکینز
معتقد است خردهفرهنگها همیشه بدون اشتباه تکثیر نمیشوند و در معرض تعدیل ،ترکیب و تغییر
بهوسیله عقاید دیگر قرار دارند ،و این روند میتواند به تولید ممهای جدید بیانجامد .ممهای جدید نیز
خود میتوانند همانندسازهای کارآمدتر یا ناتوانتری از نیاکانشان باشند و این زمینهای است برای
فرضیه فرگشت فرهنگی (تکامل فرهنگی) که متناظر با فرگشت زیستی بر پایه ژن است [.]94
ثبات خردهفرهنگها از طریق تبدیلشدن به ناخودآگاه (در یک شخص ،گروه یا سازمان)
تضمینشده است .ژنها از طریق تولید و جهش در وضعیتهای کنترلشده ،و ذخیره به هنگام
انتخاب الگوی اطالعاتی برای بقاء و سازگاری نمو مییابند [.]4
در کنار تعریف داوکینز که مم را یک واحد فرهنگ تکامل فرهنگی میداند و اعتقاد دارد که
«آنها در دنیای خود از ذهنی به ذهن دیگر با پدیده تقلید تکثیر میشوند» [ ،]94ویکس و گالونیک
( )0۳۳3مم را انواع تفکر تعریف کردهاند .مشابه نقش ژن در پیکره اطالعات زندگی ارگانیک ،دورهام
[ ]09مم یا خردهفرهنگ را معادل هر نوع یا مقدار یا پیکربندی از اطالعات در فرهنگ است که
همزمان نمایانگر انسجام و تنوع تبادل اطالعات است .همانطور که مشخص است که تقلید یک جزء
اصلی از تعاریف مم است [.]9۳
پژوهشهای زیادی بر پایه پژوهشهای داوکینز و یافتههای مرتبط با آن انجامشده است که این
حوزه را یک حوزه بینرشتهای و کاربردی رو به رشد قراردادهاست .کاربرد مم را میتوان در فلسفه
[ ، ]0۳روانشناسی [ ،]99انسانشناسی [ ]94و روانشناسی اجتماعی [ ]01مشاهده کرد .همچنین یک
سری از پژوهشهای کاربردی جدید ممتیک در حوزه مدیریت و پژوهشهای سازمان ظهور یافته
است [ 04و  00و  31و  1۳و  10و  31و  19و .]41
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از نگاه سازمانی که برای این پژوهش اهمیت دارد ،مم ها یا خردهفرهنگها میتوانند معادل یک
جزء از هر پیام مبادله شده در سازمان محسوب شود [ .]33بههرحال ،بیش از مقدار پیامها ،مم
سازمانی میتواند زیربنای منطقی اطالعات ،دیالوگها و داستانهای مبادله شده بین افراد در هر رده
سازمانی باشد [ .]34مم سازمانی نظیر یکی از هستههای اصلی فرهنگسازمانی نظیر فرضیات اصلی،
هنجارها ،استانداردها و هر سیستم سمبولیک باشد که با تقلید از ذهنی به ذهن دیگر میرود .بعالوه،
مم شامل یک دسته تعاریف اصلی است که میتواند عامل اصلی شکلگیری بسیاری از روابط سازنده
و پایهای فعالیتهای مدیریتی باشد [ .]90از نمونههای ممهای سازمانی میتوان به کدهای غیررسمی
لباس ،روشهای سازماندهی کار در سازمان ،سطح مراسم و تشریفات سازمان ،داستانها و افسانههای
سازمانی اشاره کرد .با در نظر گرفتن این تعاریف ،در پژوهش حاضر از مفهوم مم و عقیده افراد نسبت
به مم ها برای کارکنان سازمان استفاده و مدل جدیدی ارائه شده است.
مدلسازی عامل مبنا ( )ABMو نظریه قدرت خط گسل ( .)Faultline Theoryبنابر تعریف
دیکشنری آکسفورد یک عامل شخصی است که برای انجام کاری در یک محل از طرف شخص
دیگری دارای صالحیت باشد؛ اما درنهایت میتوان گفت عامل هر چیزی است که محیط خود را با
حسگرها درک میکند و در محیط با کنشگرها تأثیر میگذارد .این تعریف بسیار وابسته به محیط
است .همچنین عامل میتواند سیستمی محاسباتی باشد ،که در محیطی پویا و پیچیده قرار دارد.
بهصورت خودگردان محیط را حس کرده و با توجه به اهداف خود کنش یا کنشهایی را صورت
میدهد [ .]1در شکل  9یک دید انتزاعی از عامل را میبینید.

شکل  .9مدلسازی عامل محور
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واژه عامل محور ) (Agent-basedبدین معنی است که در ساخت مدل از عاملهایی استفاده
میشوند که میتواند افراد ،شرکتها ،پروژهها ،داراییها ،وسایل ،شهرها ،کشتیها ،محصوالت و ...
باشند [ .]0شما میتوانید برای تمامی عاملهای وارد شده به مدل بهصورت جداگانه رفتار تعریف کنید
بهترین مثالی که میتوان از کاربرد روش عامل بنیان بیان کرد ،مشتریان بازار هست .رفتار مشتریان
در خرید یک محصول کامال پویا بوده و بستگی به مشخصات بسیار زیادی دارد .شما میتوانید با
استفاده از روش عامل بنیان برای تکتک عاملهای استفادهشده در مدل ،مشخصات مخصوص آنها
را تعریف کنید تا بتوانید رفتار آنها را با تطابق بسیار باالیی نسبت به واقعیت مدل کنید.یا بهعنوان
مثال ممکن است شیوع یک بیماری را در یک شهر یا کشور مدلسازی مدل کرد .فرض کنید
گسترش بیماری وابسته به برخی مشخصات هست .مثال افراد پیر بیشتر درگیر آنها هستند .شما
میتوانید با استفاده از روش عامل محور ،کل شهر را مدل کرده و برای تکتک افراد شهر ،مشخصات
تعریف کنید .پس اگر نیاز دارید رفتار یک جامعه بزرگ را مدلسازی کنید ،بهترین روشی که میتوانید
استفاده کنید ،مدلسازی عامل بنیان هست.
بر اساس تعریف مائس یک عامل ،سیستمی است که مجموعهای از اهداف را در یک محیط
پیچیده و پویا برآورده میسازد .عامل در یک محیط قرار دارد و میتواند محیط را از طریق
حسگرهایش حس نماید و بهوسیله عملگرهایش در آن به فعالیت بپردازد .عاملها میتوانند در نقش
افراد ،گروهی از افراد ،موجودات زن ده و در شرایطی در نقش موجودات بیجان نظیر خانه و خودرو به
کار گرفته شوند .خصوصیات زیادی برای عاملها عنوان شده است ولی آنچه بیش از همه مورد توافق
و تأکید است مقوله خودمختاری 9و قدرت تصمیمگیری بهوسیلهی عاملها میباشد.
در دستهبندی سادهای از عاملها میتوان به دو نوع عامل اشاره کرد ،اول عاملهای ساده و
کماهمیتتر ( )Trivial Agentsکه مثال ساده آن ،ترموستاتها هستند و دوم عاملهای هوشمند
( )Intelligent Agentsکه درواقع همان برنامه کامپیوتری است که در بعضی محیطها قادر به انجام
اعمال خودمختار و انعطافپذیر است.
مدل عامل مبنا مدلی است شامل یک یا چند عامل به همراه محیطی که عاملها در آن
قرارگرفتهاند بهنحویکه امکان ایجاد تعامل ،ارتباط و تصمیمگیری برای عاملها فراهم است .درواقع،
یک مدل عامل مبنا دارای ساختاری پویا 0و پایین به باال است .بدین معنی که از فعالیت اجزای آنکه
1. Autonomous
2. Dynamic
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عاملها هستند نتیجهای جامع و منسجم حاصل میشود که نتیجه پیشامدی 9نامیده میشود .این
مدلها بهطورمعمول با سیستمها و مسائل پیچیده مواجه بوده و دارای قابلیتهای ابداعانه و خالقانه
هستند.
این رویکرد مدلسازی را از کوچکترین فرد مستقل و تصمیمگیرنده آغاز میکند و بهاصطالح از
فرایند پایین به باال 0بهرهبرداری مینماید [ .]3مجموعه رفتارهای هر فرد در ارتباط با محیط و سایر
افراد (عاملهای) دیگر ،کلیتی را میسازد که برای مدلساز قابل تحلیل و بررسی است .دیدگاه
مدلسازی عامل مبنا بر اساس فعالیت عامل-بنیان بنانهاده میشود بدین معنا که نوعی رفتار
سیستمی که ناشی از رفتار مجزای سیستم است در گامهای زمانی شبیهسازی میشود .مدلساز روابط
بین متغیرها و شرایطی را که سیستم بر مبنای آن تغییر و حرکت میکند را به تعدادی قانون ساده
تفسیر میکند که میتوانند سیستم را از وضعیتی به وضعیتی دیگر انتقال دهند .قوانین تغییر درواقع
اصولی هستند که تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را ممکن میسازند.
رویکرد مدلسازی عامل مبنا شیوههایی باقابلیتهای بسیار باال را در اختیار مدلساز قرار میدهد
و امکان شبیهسازی فرایندهای پیچیده حاکم بر سیستمها را به مدلساز میدهد .البته در حالت عادی
این شیوه به مهارت بسیار باالیی در زمینهی برنامهنویسی نیازمند است .هرچند که در شرایط کنونی
وجود برخی از سامانههای نرمافزاری از دشواری کار کاستهاند .این نوع مدلسازی بهترین شیوه برای
مدلسازی در نقاطی است که با عواملی هوشمند مثل انسان مواجه هستیم .در حقیقت میتوان گفت
که این شیوه ،یکی از بهترین شیوههای شبیهسازی در محیطهای اجتماعی و علومی است که با تعداد
محدود یا مجموعه وسیعی از انسانها مواجه هستند [ .]7در بیشتر تعاریف  ،عاملها را به دو دسته
پیشکارهای قوی و ضعیف دستهبندی میکنند؛ پیشکار ضعیف خصوصیاتی همچون واقع در محیط،
خودمختاری ،واکنشی ،کنشنمایی و توانایی جمعی دارد.
مدل مفهومی .جهانیشدن و ظهور شرکتهای چندملیتی تأثیر ،تنوع خصوصیات افراد را در انسجام
تیمی و درحقیقت تقویت فرهنگسازمانی جهت افزایش همافزایی را به یک چالش اساسی در کار
تیمی تبدیل کرده است .پژوهشگران عالقه دیرینهای به بررسی تأثیر خصوصیات ثابت افراد بر
بازدهی کار تیمی دارند .نتایج پژوهشها متفاوت و بعضا متناقض است .درحالیکه برخی دیگر تأثیر
1. Emergent
2. Bottom-up
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مثبتی از تنوع خصوصیات افراد بر بازدهی تیمی گزارش کردهاند [ 3۳و  37و  ]40عدهای دیگر تأثیر
تنوع را منفی ارزیابی کردهاند [ 3۳و .]40
دو نوع تحلیل اصلی وجود بین پژوهشگران وجود دارد .ازیکطرف ،عدهای در پژوهشهای خود
نتیجه گرفتهاند که هر چه در گروه تنوع عقاید بیشتری وجود داشته باشد ،سرمایه انسانی و اجتماعی
بیشتری ایجاد میشود که به بازدهی تیمی بیشتری منجر میشود .در طرف مقابل عدهای دیگر
اعتقاددارند اختالف عقاید مفید نیست و باعث کاهش انسجام تیمی و نهایتا کاهش بازدهی در کار
تیمی میشود [ 31و .]33
0
9
این مطلب باعث شد میلیکن و مارتینز اینگونه جمعبندی کنند که اختالف عقاید یک شمشیر
دو لبه است .این طبیعت دووجهی اختالف عقاید باعث شد که پژوهشگران به تعریف شرایطی بپردازند
که در آن این اختالف میتواند به تأثیر مثبت یا منفی بر بازدهی تیمی منجر شود .در این راستا ال و
مورنیقان [ 34و  ]31تئوری  Faultline Strengthارائه دادند و اینگونه نتیجه گرفتند که در شرایطی
که توزیع عقاید درتیم به حالت  Strong Demographic Faultlineباشد ،تنوع عقاید ثابت افراد
تأثیر منفی بر بازدهی تیمی دارد .اگر اعضای گروه در یک خصوصیت اصلی و ثابت خود با یکدیگر
اختالف داشته باشند ،میتوان گفت  Demographic Faultlineوجود دارد .همچنین اگر اختالف
عقاید اصلی اعضای گروه بهگونهای افزایش یابد که باعث ایجاد تعداد بیشتری زیرگروههای همگن و
همعقیده در گروه شود ،میتوان گفت که  Faultline Strengthدر گروه افزایشیافته است .لذا
جمعبندی تئوری  Faultlineآن است که تنوع عقیده در بازدهی تیمی اثر مثبتی دارد تا زمانی که
منجر به افزایش  Faultline Strengthنشود که در آن حالت بازدهی را کاهش میدهد [.]43
پیشبینی ال و مورنیقان ( )9114بر پایه دو مکانیزم اصلی اجتماعی مطرحشده است :
 Homophilyو  Homophily .Social Influenceعاملی است که باعث میشود افراد شبیه به هم
تمایل بیشتری به تعامل با یکدیگر دارند [ .]44از طرف دیگر ،افراد وقتی در تعامل میکنند ،بر عقاید
یکدیگر تأثیر میگذارند [ .]4۳بعالوه ،در این تئوری فرض شده افرادی که در خصوصیات ثابتشان
مشترک هستند ،در نظرات کاری متغیرش آنهم از یکدیگر تأثیر میپذیرند که منجر به تشکیل
زیرگروههایی (کالسترها) در سازمان میشود.

1. Millican
2. Martinez
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هرچند که نظریه ال 9و مورنیقان 0الهامبخش است ،اما نتوانسته بهخوبی علت تأثیر منفی
 Faultlineجمعیتشناسی را بر بازدهی تیمی توضیح دهد .لذا یک خأل پژوهش وجود داشت که
نشان دهد تحت چه شرایط و مفروضاتی افزایش  Faultlineجمعیتشناسی میتواند بر بازدهی تیمی
در سازمان اثر منفی بگذارد .فالک و ماس در سال  ]03[ 0۳۳4پویایی  Demographic Faultlineو
اثرات آن بر انسجام و بازدهی تیمی را فرموله و بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
افزایش قدرت  Demographic Faultlineها در گروه میتواند به چندقطبی شدن گروه و تشکیل
زیرگروهها بر پایه شباهت عقاید ثابت افراد شود.
4
3
در این پژوهش ،قصد داریم بر پایه پژوهش فالک و ماس و با تغییر رژیم ارتباطی مدل اولیه
آنها ( )FM Modelبه دوتایی و درنهایت بهکارگیری تأثیر موقعیت مکانی در مدل ،آنها به حالت
واقعیتر و ملموستر درآورده و بررسی نماییم .درحالیکه مدلهای دیگر که در حوزه پویایی عقاید
( )Opinion Dynamicsارائهشده به بررسی عوامل دیگر در کار تیمی نظیر رسیدن به اجماع [،]30
ظهور تندروها [ ،]91بقا و انتشار عقاید اقلیت [ ]13و خصوصیات و نحوه انتشار عقاید [ ]3کارکردهاند،
فالک و ماس ( )0۳۳4یک مدل عامل مبنای در حوزه  Opinion Dynamicsارائه کردند که تأثیر
 Demographic Faultline Strengthرا بر بازدهی تیمی بررسی میکند.
تفاوت دیگر مدلهای پژوهش حاضر با مدل فالک و ماس ) (FMاین است که درحالیکه آنها
تأثیر خصوصیات ثابت را بر شکلگیری عقاید کاری افراد بررسی کردهاند ،در این پژوهش ،تأثیر و
نحوه انتشار مم ها یا خردهفرهنگها را در سازمان بررسی کردهایم .علم ممتیک فرهنگ را بهمثابه
یک زیستبوم تصویر میکند که درآن عقاید افراد (نسبت به فرهنگهای مختلف) در حال تکامل
است .زیستبومی که درآن مم ها بهعنوان یک واحد فرهنگ ترکیب و بازتولید میشوند و با یکدیگر
برای بقا رقابت میکنند [ .]93در پژوهشهای مختلف حوزه  Opinion Dynamicsمفاهیم مختلفی
نظیر باور ( ،)Biliefعقیده ( ،)Opinionهنجار ( )Normو گرایش ( )Attitudeمدل شدهاند ،اما
تفاوت مفهوم خردهفرهنگ در ممتیک با سایرین آن است که مم یک مفهوم دارای تکامل و زنده
است که همیشه در راستای فرهنگسازمانی تغییر میکند و بهروز میشود .به همین خاطر است که در
راهبردهای مدیریتی برای ترکیب و رهگیری خردهفرهنگها انگیزه وجود دارد [.]34
1. Lau
2. Murnighan
3. Flache
4. Mas
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کاربرد مدلسازی عامل مبنا برای مِم ها (خردهفرهنگها) و مدلسازی تئوری .Faultline

مدلسازی عامل مبنا ( )ABMیک رویکرد روبه رشد برای مدلسازی رفتارهای جمعی (اجتماعی)
تعداد زیادی از افراد در یک جامعه است .این مدلسازی برای مدل کردن ،شبیهسازی ،تحلیل و
اعتبارسنجی فراتر ازآنچه در ریاضیات کالسیک وجود دارد طراحیشده است .این روش میتواند به
مدلسازی شرایط مختلف و انواع پویایی مسائل بپردازد و صرفا مربوط به مسائل دستهبندیشده و
محدودشده نیست .مم ها بهعنوان یک بخش از یک سیستم پیچیده سازگار عمل میکنند که شامل
زیرسیستمها و روابطی است که باعث خلق رفتارهای گوناگون میشود [ .]3۳در مورد سازمانها ،با
توجه به اینکه تعامالت افراد بسیار پیچیده است ،مدلسازی عامل مبنا میتواند برای مشاهده و
بررسی روابط آنها و تأثیرشان بر یکدیگر بهصورت مؤثر استفاده شود ].[4
در حالیکه مدلسازی عامل مبنا ( )ABMبهصورت گستردهای در تئوریهای سازمان [ 91و ]34
و مدلهای پویایی عقاید ( ]3[ )Opinion Dynamicsاستفادهشده است ،در اینجا تنها توانستیم به
دو مورد استفاده آن برای مدلسازی تأثیر  Demographic Faultlineبر بازدهی تیمی در سازمانها
دست پیدا کنیم.
فالک و ماس ( )0۳۳4مدل عامل مبنایی برای تحلیل و بررسی تأثیر Demographic
 Faultlinesبر بازدهی کارتیمی ارائه دادند .در مدل آنها خصوصیات ذاتی افراد ( Demographic
 )Attributeنظیر تحصیالت و جنسیت ثابت و عقایدشان متغیر ( )Opinionدر طول زمان فرض
شده است .افراد (عاملها) میتوانند با توجه به تفاوت در صفات ذاتی یا عقاید متغیرشان میتوانند
یکدیگر را جذب یا دفع کنند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که Demographic Faultline
قوی میتواند به چندقطبی شدن گروه و تشکیل زیرگروهها با توجه به شباهت خصوصیات ذاتی شود.
گرو و فالک [ ]03کار فالک و ماس را با درنظرگرفتن عدم قطعیت در عقاید برای نشان اعتدال در
اثر قطبش عقاید ادامه دادند و کامل کردند.
طرح ارتباطی در مدلسازی عامل مبنا .دو مدل پویاییشناسی نظریهها و مقدار پیوسته مورد توجه
قرار گرفته است .از یکسو ،مدل  Deffuantو ( Weisbuchمدل  )DWو از سوی دیگر مدل
 Krauseو ( Hegselmannمدل  )KHبسیار مورد استفاده و الهامبخش بودهاند .تفاوت اساسی میان
این دو مدل تعداد افرادی است که با همدیگر ارتباط دارند .در هر مرحله زمانی ،دو عامل مدل DW
که بهطور تصادفی انتخاب شدهاند متقابال عقایدشان را درک میکنند ،درحالیکه در مدل  KHکلیه
افراد تمامی افراد دیگر را درک میکنند .گرایش مشابهی به سمت مدلهای افراطی در خصوص تعداد
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افراد برای برقراری ارتباط را میتوان در مبانی نظری و متون مربوطه درخصوص Opinion

 Dynamicsمقدار گسسته مشاهده کرد (برای نمونه به  34رجوع نمایید) .تفاوت بین مدل  DWو
مدل  KHدر بعدی است که هگلزمن آنها را مکانیزم بروزرسانی میخواند .در اینجا به آن عنوان
طرح یا رژیم ارتباطی میدهیم که این بعد را بیشتر با واقعیت اجتماعی مرتبط میسازد تا مدلها.
واقعیت اجتماعی ممکن است فرایند ارتباط میان افراد را محدود سازد بهطوریکه بهطور همزمان
ارتباط بین کلیه افراد (که در مدل  KHصورت گرفت) را شاهد باشیم یا ارتباط بین دو فردی که
بهصورت تصادفی انتخاب شده بودند (که در مدل  DWانجام شد) که بهعنوان نمونههای افراطی
ظاهر میشوند .جدا از محدودسازی تعداد افراد برقرارکننده ارتباط ،ممکن است درمورد شبکههای
اجتماعی یا فیزیکی که مجموعه عواملی که میتوانند بهطور بالقوه بر یک فرد تأثیر بگذارند را محدود
مینمایند بیاندیشیم .برخی نتایج شبیهسازی درمورد پویایی عقاید در شبکههای اجتماعی وجود دارند.
برخی از شبکههای اجتماعی ایستا تنها محدودیتی که در نظر گرفته میشوند ،نیستند.
این امر میتواند تفاوتی ایجاد کند .مثال اگر در ابتدا با مادرمان و سپس با دوستمان یا بالعکس
ارتباط برقرار نماییم .ازاینرو ،ابعاد موقتی میتوانند نقش عمدهای را ایفا نمایند .به عبارتی دیگر،
میخواهیم قوانینی در رابطه با اینکه چه کسی با چه کسی در چه زمانی ارتباط برقرار میکند معرفی
نماییم .چنین قوانین و محدودیتهایی را طرح ارتباطی یک مدل پویایی عقیده خوانده میشوند .در
اینجا آن را «رژیم» میخوانیم چراکه مستقل از عقاید افراد ،و پارامتری از مدل است .طرح ارتباط
شامل شبکه اجتماعی زیربنایی و همچنین نحوه تغییر آن طی زمان هست .در یک مفهوم ریاضی،
طرح ارتباط نوعی توالی موقتی از شبکههای کسانیست که عقیدهاش را درک میکند که میتوان
آنها بهعنوان ماژول (واحد) مدلهای  ODتلقی کرد.
ماژول دیگر مدلهای پویایی عقیده ،مدل ذهنی نامیده میشود .مدل ذهنی در مورد چگونگی
سازگاری عقایدشان براساس مجموعهای از عقاید افراد دیگر قواعدی را معرفی مینماید و جهتهای
ادراکی یا پردازش اطالعات مثال اطمینان محدود را مدلسازی مینماید .بر اساس بسیاری از
ارتباطات موازی و متوالی این جهتگیریها در یک گروه چندبرابر میشوند بهگونهای که گاهی اوقات
حتی پویاییهای گروهی پیچیده را میتوان مالحظه کرد .مدل ذهنی بهطور فزایندهای بهعنوان ماژول
مدلهای  ODتلقی میشود که مستقل از طرحهای ارتباطی است .برای نمونه ،مدل ذهنی در مدل
 DWاساسی بر پایه ساختارهای شبکه [ 13و  ]14قرار دارد و یا مدل  KHبا یک مدل ذهنی توسعه
داده میشود که عقاید گسسته را بجای عقاید پیوسته دریافت میکند.]33[ .
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 .3روششناسی پژوهش

مدل محاسباتی این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر نظام ارتباطات دوسویه (تغییر
 )Communication Regimeبر عملکرد تیمی در حضور  Demographic Faultlineارائه
میشود .این مدل ،تعمیمی از مدل فالک و ماس ( )FM( )0۳۳4است .به این صورت که نخست،
درحالیکه در مدل  FMیک عامل عقایدش را پس از تعامل با تمام عوامل دیگر جامعه مورد
بررسی بهروزرسانی میکند ،به عوامل اجازه بهروزرسانی عقاید خود درمورد مم های مختلف پس از
تعامل دوگانه /زوجی داده میشود تا اینکه مدل به شرایط دنیای واقعی شبیهتر شود .بنا به هدف
شفافسازی ،در ادامه ،ابتدا مدل  FMتوصیف و سپس تعمیمهای این پژوهش تشریح خواهند شد.
مجموعهای از  Nعامل را در نظر بگیرید که هر یک دارای خصوصیات ذیل است:
عقیده :یک بردار  Kبعدی حاوی  x1 x2 xx x kبا اعداد حقیقی در دامنه ] [-1, 1نشان داده شده
است و منعکسکننده عقیده عاملها نسبت به  kمم سازمانی مختلف است .مقدار عقیده پیوسته را
میتوان بهعنوان آن حدی تلقی کرد که عاملها له یا علیه یک مسئله خاص موضع دارند.
ویژگیهای ثابت یا جمعیتشناسی :یک بردار  mبعدی حاوی  d1 d2 dd d mبا اعداد صحیح {-1,
} 1نشان داده شده است که منعکسکننده ویژگیها ثابت عوامل است .ارزشهای دوگانه برای di
برای عملیاتی کردن این فرض اعمال شده است که ویژگیها جمعیت شناختی عوامل بهوضوح
قابلتشخیص هستند .همچنین آنها فرض میگیرند که ویژگیها جمعیت شناختی به یک اندازه
برجسته و متمایز هستند .نمونهاین ویژگیها سن یا تحصیالت افراد است که ثابتاند با بهکندی
تغییر میکنند.
در مدل  ، FMجهت و قدرت نفوذ اجتماعی عامل  iبر عامل  jبهواسطه روابط بین فردی میان i
و  jتعدیل میشود که با ماتریس وزن  Wنشان داده میشود که در آن  0 ã wij ã 1است .عالمت
مثبت و منفی  wijنشاندهنده تأثیر به ترتیب مثبت و منفی هست .عالوهبر این wij = 0 ،بدین معنی
است که ارتباطی بین این دو عامل وجود ندارد و یا اینکه نسبت به همدیگر بیتفاوت هستند.
در هر گام زمانی شبیهسازی ،یک عامل بهطور یکنواختی بهصورت تصادفی انتخاب میشود تا
اینکه بهطور همزمان عقاید خود را بهروزرسانی نماید یا اینکه وزنهای خود را همزمان با احتمال
 ۳/3بهروزرسانی کند .در اینجا ،فالک و ماس ( ) 0۳۳4فرض گرفتند که یک عامل بردار عقیده یا
ماتریس وزنی خود را پس از تعامل با کلیه عوامل دیگر بهروزرسانی مینماید .آنها فرایندهای
بهروز رسانی را براساس عالمت معادله ( )9انجام میدهند:
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{ = wij (ojk,t - oik,t) oik,t+1

1

)� oik,t = 2(𝑁−1

برای بهروزرسانی اوزان ،فالک و ماس ] [03فرض کردند که وزن بین فردی عامل  iنسبت به عامل
 jتابعی از شباهتهای آنها در عقاید و ویژگیها جمعیت شناختی است (معادله :)3
𝐾

| 𝑡|𝑜𝑖𝑘,𝑡 −𝑜𝑗𝑘,

)(3

𝑘=1

𝑀

∑ |𝑑𝑖𝑚,𝑡 −𝑑𝑗𝑚,𝑡 |+

𝑚=1

𝐾𝑀+

∑

wij,t+1 = 1-

بنا به مقاصد مدلسازی حاضر ،مدل  FMرا اصالح و مدل تعمیمیافته را بهطور جداگانه
تجزیهوتحلیل کردهایم .در این پژوهش ،نظام ارتباطی عوامل به نظام زوجی تغییر یافته است که در
آن هر عامل عقیدهاش را پس از تعامل با تنها یک عامل دیگر بهروزرسانی مینماید .نظام ارتباطی در
رابطه با اینکه چه کسی با چه کسی و در چه زمانی ارتباط برقرار کند قوانینی را تعریف مینماید.
واقعیت اجتماعی ممکن است تعداد عاملهایی که درآنواحد برخورد میکنند را محدود سازد بهگونهای
که تمامی عوامل بهطور همزمان ارتباط برقرار مینمایند (همانگونه که در مدل  FMمفروض است)
و یا ارتباط بین تنها دو عامل انتخابی از میان تمامی عوامل احتمالی بهعنوان موارد بینهایت ظاهر
میشوند .بهطور دقیقتر ،رابطه ( )9به رابطه ( )4تغییر مییابد .اما رابطه ( )0و ( )3بدون تغییر باقی
میمانند .این مدل جدید را مدل فالک ـ ماس تعمیمیافته یا  EFMنامیدهایم.
)(4

)wij (ojk,t - oik,t

1
)2(𝑁−1

= o o ik,t

در مرحله بعد برای ادامه این پژوهش روش فعالسازی عاملها از وضعیت وقوع تصادفی به
پواسون تغییر یافته است .عنصر کلیدی مدل حاضر ،در نظر گرفتن مجاورت جغرافیایی عوامل در زمان
مدلسازی پویاییهای عقیده آنهاست .با انجام این کار ،فرض میکنیم که هر چه دو عامل به لحاظ
جغرافیایی به هم نزدیکتر باشند ،در مقایسه بافاصله جغرافیایی عوامل احتمال اینکه آنها به همدیگر
تعامل داشته باشند بیشتر است .بهعبارتیدیگر ،این احتمال را جریمه میکنیم که عامل  iبرای تعامل
با عامل  jبا فاصله مکانی آنها  dijانتخاب میشود .بهترین روش برای عملیاتی کردن این مفهوم در
یک مدل مبتنی بر عامل از طریق  Activation Regimeاست.

11
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همانطور که در بخش قبلی گفته شد در جدول  9ویژگیها کلیدی مدلهای  EFMکه در
گزارش سمینار ارائه میگردد و  EFM-Pکه در آینده ارائه خواهد شد را با مدلهای فالک و ماس
[ ]30و گرو و فالک [ ]19مقایسه شده است .همچنین در جدول  0خالصهای از مؤلفههای مدل نهایی
مقاله ارائهشده است.
جدول  .9مقایسه مدلهای پویایی عقاید که تئوری فالتالین را در نظر گرفتهاند
EFM-P

EFM

Faultline Strength

Faultline
Strength
K

Dyadic

K

Group

Poisson

Random

Random

K

Dyadic

Grow and Flache
)(2011
Faultline Strength

Flache
and
)Mäs (2008
Faultline
Strength
K

Group
Random

Supporting Theory
Dimension
Uncertainty
Communication
Regime
Activation Regime

محاسبه میزان قدرت  .Faultlineفالک و ماس ( )0۳۳4روشی را توسعه دادند که قادر به حفظ
مقدار ثابت تنوع هست درحالیکه  Faultline Strengthتغییر میکند .میزان Faultline Strength
را با پارامتر  fنشان میدهیم که بین  ۳/3و  9متغیر است .تمامی ویژگیها جمعیت شناختی دارای
همبستگی باالتری هستند اگر مقدار  fبه  9نزدیکتر باشد ،درحالیکه  f = 0.5بدین معناست که همه
آنها ناهمبسته هستند و  Faultlineدارای حداقل قدرت است .پارامتر  fرابطه بین خصوصیات
جمعیت شناختی عوامل را تعیین میکند .بهطور مثال d = 3 ،و  f = 0.8بدین معنی است که %4۳
( (%100*fنخست ویژگیها جمعیت شناختی دوم عوامل با ویژگی جمعیت شناختی اول آنها
یکسان است و مابقی عوامل دارای مقدار معکوسی هستند .همچنین ،برای سومین ویژگی عوامل،
 (%50*f) %4۳دارای ارزش یکسانی با ویژگی اول هستند ،درنتیجه آنها تا )(N/2 + 1امین عامل
مقدار معکوسی به دست میآورند .بار دیگر (%50*f) %4۳ ،عوامل دارای ارزش یکسانی هستند و
درنهایت بقیه عوامل دارای مقدار معکوسی هستند.
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 خالصه مؤلفههای مدلهای پویاییهای عقیده نهائی پیشنهادی مقاله.0 جدول
Agents

Type

Individuals

Description
Each agent
represents
an
individual

Abb.
-

Value/Range of Values/Equation
-

The opinion
of agent i on
k�
th Meee
The ��
th
salient
demographi
c attribute of
agent i
The
geographical
coordinates
of agents
The
direction
and strength
of the social
influence of
agent i on
agent j
Agents get
closer in one
or more
opinion(s)

oik

[-1, 1]

dim

{-1, 1}

xi, yi

[-1, 1]

Attributes
Opinion

Demographic
Attribute

Coordinates

Interpersonal
Weights

Methods:

Paramet
ers

Modeling
Parameter
s

Attraction

wij

wij,t+1 = 1𝑀

∑

𝐾

|𝑑𝑖𝑚,𝑡 −𝑑𝑗𝑚,𝑡 |+ ∑

𝑚=1

𝑘=1

|𝑜𝑖𝑘,𝑡 −𝑜𝑗𝑘,𝑡 |

𝑀+𝐾

oik,t+1=
𝑜𝑖𝑘,𝑡 + ∆𝑜𝑖𝑘,𝑡 ( 1 − 𝑜𝑖𝑘,𝑡 ) , ∆𝑜𝑖𝑘,𝑡 > 0
{
𝑜𝑖𝑘,𝑡 + ∆𝑜𝑖𝑘,𝑡 ( 1 + 𝑜𝑖𝑘,𝑡 ) , ∆𝑜𝑖𝑘,𝑡 ≤ 0

Differentiation

Agents shift
away from
each other in
a given
opinion

-

Communication
Regime

Define the
rules about
who is
communicat
ing with
whom at
what time?
Define the
timing of
activation,
or the
probability
that an agent
gets called
and take its

-

Pairwise/Dyadic

-

Poisson

Activation
Regime
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Value/Range of Values/Equation

Abb.

Description
action

20

N

Number of
agents in the
model

Population

1000

-

Number of
time steps in
each run of
the model

Iterations

Global
Variables

معیارهای خروجی .نظریه  Faultlineال و مورنیقان [ 34و  ]31دو اصل درمورد عملکرد تیمی
تصریح میکند :اول روابط بین میزان قدرت  Faultlineو سطح اجماع و دوم میزان قدرت
 Faultlineها و آن درجهای که اختالفات در عقاید با تقسیمات جمعیت شناختی مرتبط هستند .برای
ارزیابی اینکه آیا مدل  FMمیتواند این روابط را بازسازی نماید ،فالک و ماس ( )0۳۳4چهار معیار
خروجی به شرح ذیل را تعریف کردند:
تنوع عقیده .از تعداد بردارهای مختلف عقیده مشتق میشود که در کل گروه برای نرمالسازی
تقسیمبر  Nنشان داده میشود .تنوع عقیده این عدد را از موارد اختالف عقیده که در گروه وجود دارد
به دست میآورد .این معیار بین  ۳و  9متغیر است و زمانی که برابر با صفر باشد نشانه اجماع کامل
است .بردارهای عقیده دو عامل متفاوت از همدیگر در نظر گرفته میشوند اگر عقایدشان در حداقل
یک بعد از  kبعد با بزرگی حداقل  ۳/۳۳9یا بیشتر متفاوت باشند ،چنانچه در مقالهی فالک و ماس
( )0۳۳4نیز مطرحشده است .شایان ذکر است که اجماع کامل و دوقطبیسازی باال هر دو داللت بر
تنوع عقیده پایین دارند.
واریانس عقیده :بهصورت میانگین انحراف معیار عقاید در سرتاسر کلیه  Kبعد فضای عقیده محاسبه
میشود و بیانگر میانگین فاصله میان عقاید عوامل مختلف است .این معیار نیز بین  ۳و  9متغیر است.
صفر نشاندهنده اجماع کامل و یک نشانه دوقطبی شدن کامل با دو زیرگروه بهطور برابر و حداکثر
اختالف عقیده است .الزم به ذکر است که سطح باالی واریانس عقیده الزاما حاکی از دوقطبی شدن
گروه نیست .واریانس عقیده درصورتی میتواند باال باشد که دارای تفاوتهای قوی در تمامی ابعاد
فضای عقیده باشد ،اما این تفاوتها در کل ابعاد همبسته نباشند.
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تمایالت قطبی .درجهای را به دست میآورد که براساس آن یک گروه به تعداد کوچکی از
خوشههای مخالف تفکیک میکند که عقاید حداکثر مخالف در کلیه ابعاد دارند .به تبعیت از فالک و
ماس ( ،)0۳۳4دوقطبی شدن را با استفاده از واریانس توافق زوجی در کلیه زوجهای عوامل محاسبه
میکنیم؛ مانند دو معیار قبلی ،این یکی نیز مقدار صفر را برای اجماع کامل حفظ میکند و به ارزیابی
درجه دوقطبی شدن یا اجماع در توزیع عقیده یک گروه کمک مینماید .حداکثر میزان دوقطبی شدن
( )Polarization = 1زمانی به دست میآید که جمعیت بطورمساوی به دو منتهی الیه طیف مقیاس
عقیده در  9-و  9+تقسیم شود و تمامی ابعاد عقیده دارای همبستگی کامل باشند.
کوواریانس خصوصیات ثابت ـ عقاید () .)Cov(d,oرابطه بین ویژگیها جمعیت شناختی یا ثابت
عوامل و بردار عقیده آنها را اندازهگیری مینماید و بهصورت کوواریانس بین بردار عدم تشابهات
جمعیت شناختی زوجی و عدم تشابهات عقیده زوجی محاسبه میشود .برای هر زوج  iو  ،jمعیارهای
عدم تشابه ÷ di,jو  ÷ oi,jمطابق با روابط ( )7و ( )4محاسبه میشوند.
𝐷 1
∑
∣∣ did - djd
𝐷 𝑑=1
𝐾 1
o
∣i , j = ∑𝑘=1 ∣ oik - ojk
𝐾

d

)(7

=i,j

)(8

÷
÷

و کوواریانس بهصورت رابطه ( )1محاسبه میشود.
)(9

)∑𝑖≠𝑗( ∆d𝑖,𝑗 i,j− ∆d i ,j)( ∆d i,j− ∆d i ,j
)𝑁(𝑁−1

= )Cov (d,o

 .4تحلیل یافته ها و دادهها

در این قسمت ،نتایج مدلهای  EFMارائه ،و نتایج آنها با نتایج مدل  FMمقایسه شده است؛
مانند فالک و ماس ( ،)0۳۳4در این پژوهش نیز  0۳عامل ( D = 3، )N = 20را در نظر میگیریم که
در آن ویژگی جمعیت شناختی آنها میتواند  9+یا  9-و  K = 4باشد .بعالوه ،به شکل یکنواختی
عددی بین  9-و  9+را بهطور تصادفی به هر یک از عقیده اولیه عوامل اختصاص میدهیم.
بهعبارتیدیگر ،هیچ همبستگی اولیهای میان عقاید و ویژگیها جمعیت شناختی برجسته در ترتیبهای
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شبیهسازی مدل این پژوهش وجود ندارد .درنهایت ،اوزان متقابل اولیه عوامل براساس عقاید اولیه
محاسبه خواهند شد.

شکل  .0تشکیل توزیع و خوشههای عقیده در یک اجرای نمونهای شبیهسازی مدل )N = 20, K = 4, D = 3( EFM

شکل  0تشکیل توزیع و خوشههای عقیده در یک اجرای شبیهسازی نمونه مدل  EFMرا نشان
میدهد .نقشه باال سمت چپ نشان میدهد که شبیهسازی بهطور یکنواخت تصادفی شروع میشود.
درحالیکه در حالت اولیه ،عواملی (افرادی) با دیدگاههای افراطی درمورد مم  9و یا مم  0وجود دارند،
در تکرار  0۳۳بسیاری از این افراطگرایان میانهرو شدهاند و به سمت مرکز نقشه نزدیک شدهاند.
بااینحال ،در تکرار  ،4۳۳دو خوشه عقاید در حدود ( )۳/03 ،۳/03و ( )-۳/03 ، -۳/03ظاهرشدهاند.
همچنان که از تکرار  1۳۳به سمت تکرار  4۳۳و  9۳۳۳حرکت میکنیم ،این دو خوشه عقاید به سمت
نقاط ( )۳/3 ،۳/3و ( )-۳/3 ،-۳/3از همدیگر دور میشوند .در تکرار  ،9۳۳۳مشاهده میشود که عقاید
عوامل در قطر فضای عقیده همتراز میشوند ،بدین دلیل که هر عامل عقایدش را بهطور جداگانه
برای هر بعد با میانگین اختالف عقیده یک عامل مخالف در آن بعد بهروزرسانی مینماید .درعینحال،
عوامل با احتمال بیشتری جذب آن دسته از افرادی میشوند که در هر یک از  4مم دارای عقاید
مشابهی هستند .ازاینرو ،عوامل عقایدی را اتخاذ میکنند که موقعیتشان را در گروههای عقیده خود
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با توجه به اوزان زوجیشان از سایر عوامل جامعه موردمطالعه متعادل میسازند .درعینحال ،افراد با
عقاید افراطی کمتر تنها از کسر کوچکتری از جامعه فاصله میگیرند و درنتیجه بهاحتمال بیشتری
عقاید نزدیکتر به مرکز حفظ میشوند .همانطورکه این حالت در هر دو بعد عقیده روی میدهد،
عوامل در هر دو بعد تقریبا فاصله یکسانی را از میانگین گروه اتخاذ مینمایند .این مقادیر بهتدریج به
سمت قطر فضای عقیده حرکت میکنند.
در شکل  ،3در مورد خرده پویاییهای مدل  EFMبا مقایسه معیارهای خروجی یک اجرای
نمونهای مدل با توجه به  Faultlineهای قوی ( )f = 1و ضعیف ( )f = 0.6جزئیات بیشتری ارائه
شده است .نتایج روندهای متفاوتی را برای  Faultlineهای ضعیف و قوی نشان میدهد .درحالیکه
در حالت  Faultlineضعیف ،واریانس و دوقطبی شدن عقاید با گذر زمان کاهش مییابد ،در حالت
 Faultlineقوی ،این روند تقریبا صعودی است .عالوهبر این ،درحالیکه نتایج هیچگونه همبستگی
بین عقاید و ویژگیها جمعیت شناختی در وضعیت  Faultlineضعیف نشان نمیدهند ،همبستگی
متوسطی را در انتهای فرایند در سناریوی  Faultlineقوی مشاهده میشود.

شکل  .3تغییر در معیارهای خروجی در اجرای نمونهای شبیهسازی مدل )N = 20, K = 4, D = 3( EFM

ازآنجاکه هر سه مدل  FMو  EFMشامل تصادفی بودن هستند ،تکرار هر مدل برای زمانهای
زیاد و مبنا قراردادن نتیجهگیری بر متوسط معیارهای خروجی اهمیت دارد .شکل  4میانگین مقادیر را
طی  3۳۳تکرار هر یک از چهار معیار خروجی باقدرت  Faultlineمتفاوت بین مدلهای  FMو
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 EFMرا مقایسه میکند .شکل  4صریحا از الگوی پیشبینیشده در نظریه  Faultlineال و مورنیقان
پشتیبانی میکند؛ یعنی دوقطبی شدن عقاید ،واریانس عقاید و ) Cov(d, oبهطور سازگاری با قدرت
 Faultlineافزایش مییابند .بهطور خاص  ،میانگین نتیجه تقریبا سفر برای تمامی معیارهای خروجی
فوقالذکر حاکی از این است که در حضور  Faultlineضعیف ( ،)f = 0.5افراد پس از تکرارهای کافی
مدل در مورد تمامی مم ها به اجماع کامل میرسند.
از سوی دیگر ،درصورتیکه خصوصیات ثابت افراد کامال همبسته باشند ( ،)f = 1گروهها نسبتا
دوقطبی میشوند ،همانطورکه در شکل  4با مقادیر تقریبا یکسان میانگین قطبش عقاید و میانگین
واریانس عقاید نشان داده شده است .بعالوه ،میانگین مقادیر متناظر ) Cov(d, oنقش Faultline
جمعیت شناختی در خرده پویاییهای شکلگیری عقاید هر مم در سازمان را برجسته مینمایند .به
عبارتی ،قطبش مشاهده شده عقاید را حداقل تاحدی میتوان با  Faultlineجمعیت شناختی تبیین
کرد .افزایش یکنواخت واریانس عقاید ،دوقطبی شدن عقاید و ) Cov(d,oتحت شرایط موردبررسی
(تکرار=  ،D = 3 ،K = 4 ،9۳۳۳تعداد تکرار=  )3۳۳همسو با نظریه  Faultlineال و مورنیقان هست.
در حالت تنوع عقاید ،نتایج شبیهسازی نشان میدهند که افراد همواره سطح باالیی از دوقطبی شدن
را نشان میدهند.
اکنون ،توجه خود را به تأثیر تغییر روش ارتباطی با مقایسه نتایج مدلهای  FMو  EFMمعطوف
مینماییم .مطابق شکل  ،4میانگین مقادیر قطبیسازی عقاید ،واریانس عقاید و ) Cov(d,oبرای مدل
 EFMهمواره بیشتر از مدل  FMاست که بر اهمیت روش ارتباطی میان افراد تأکید دارد .عالوهبر
این ،تنوع عقاید تاحدی کمتر از مدل  FMاست .بهعبارتیدیگر ،نتایج نشان میدهند که زمانی که
فرد عقیدهاش را پس از هر تعامل واحد با یک فرد بهروزرسانی مینماید (در مقابل بهروزرسانی پس از
تعامل با کلیه افراد) ،اجماع کمتر و قطبش بیشتری در جامعه مشاهده میشود .چنین الگویی قابل
پیشبینی است؛ زیرا زمانی که افراد عقایدشان را با میانگینگیری کلیه افراد بهروزرسانی میکنند،
مانند مدل  ،FMآنها خودشان را به هنجار جامعهای نزدیک میکنند که بهنوبه خود سطح نهایی
اجماع میان افراد را افزایش میدهد .با این حال ،درروش ارتباطی زوجی ،مانند مدل  ،EFMافراد با
احتمال بیشتری به اجماع محلی دست مییابند تا اجماع کلی.
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شکل  .4مقایسه تأثیر میزان قدرت  Faultlineبر معیار خروجی بین مدلهای  FMو ( EFMمیانگین بالغبر  3۳۳تعداد تکرار و
 9۳۳۳اجرا در هر تکرار)N = 20, K = 4, D = 3 ،

برای درک تأثیر تعمیمهایی که در مدل  FMایجاد کردهایم بر میانگین معیارهای خروجی،
آزمایش مجازی را برای آزمون نظاممند تأثیر تغییر عمده در مدل  FMرا طراحی کردیم :روش
ارتباطی .اگرچه تأثیر قدرت  )f( Faultlineدر پژوهش فالک و ماس ( )0۳۳4مورد بررسی قرارگرفته
است ،آن را در آزمایش مجازی پژوهش در نظر گرفتهایم تا بررسی کنیم که آیا همبستگی عمدهای
بین معیارهای خروجی وجود دارد .سایر پارامترهای مدلسازی را کنترل و پارامتر مذکور را برای درک
تأثیرات آنها تغییر دادیم که به طور خالصه در جدول  3آمده است .هر ترکیب پارامتری  3۳۳بار اجرا
شد تا میانگین تعداد افراطگرایان محاسبه شود.
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جدول  .3طراحی پیکربندی آزمایشها
Values Used
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1
FM, EFM
Values Used
4
3
Random
1,000
20
500
Values
-

No. of Test Cases
6
3
No. of Test Cases
1
1
1
1
1
1
No. of Test Cases
-

Independent Variables
)Faultline Strength (f
Model
Control Variables
Number of Memes
Number of Demographic Attributes
Initial Belief Distribution
Maximum Iteration
Number of Agents
Number of Replications
Dependent Variables
Opinion Diversity
Opinion Variance
Opinion Polarization
)Cov (d, o

جدول  4نتایج  ANOVAرا برای بررسی میزان تأثیر مدل و قدرت  Faultlineو تعامالتشان بر
 4معیار خروجی را نشان میدهد .جدول  4شامل منابع تنوع ،از قبیل درجات آزادی ( ،)DFمجموع
مربعات ( ،)SSمیانگین مجذور ( ،)F( F-ratio ،)MSو سطوح معنیداری متناظر ( )p-valuesهست.
بهطورکلی ،هر چه نسبت  Fباالتر باشد یا هرچه  p-valueکوچکتر باشد ،عامل متناظر اهمیت
بیشتری دارد .نتایج بین مدلها (یعنی  FMو  )EFMدر تنوع عقاید (p = F (2, 3.03) = 412.99,
 ،)0.000واریانس عقاید ( ،)F (2, 61.7) = 1327.41, p = 0.00قطبش عقاید (= )F (2, 19.25
 )709.91, p = 0.000و ) Cov (d,o) (F (2, 42.86) = 412.99, p = 0.00تفاوتهای
معنیداری را نشان میدهند .عالوه بر این ،به هنگام بررسی اثر قدرت  ، Faultlineشاهد تفاوت
معنیداری بین مقادیر تنوع عقیده ( ،)F (1, 0.79) = 107.96, p = 0.000واریانس عقیده (F (1,
 ،)61) = 1310.79, p = 0.0000قطبش عقیده ( )F (1, 22.15) = 816.63, p = 0.000و Cov
) (d,o) (F (1, 55.49) = 1433.99, p = 0.0000هستیم.
بعالوه ،نتایج  ANOVAنشان میدهند که تعامالت معناداری میان قدرت خط  Faultlineمدل
در تنوع عقیده ) ،(F (2, 0.27) = 37.703, p = 0.000واریانس عقیده ( = )F (2, 86.63
 ،)1861.60, p = 0.00قطبش عقیده ( )F (2, 23.41) = 863.14, p = 0.00و Cov (d,o) (F
) (2, 78.64) = 2032.19, p = 0.00وجود دارند .این امر بدین معنی است که تأثیر همزمان روش
ارتباطی ،روش فعالسازی و میزان قدرت  Faultlineبر معیارهای خروجی مدل پویاییهای عقاید
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افزایشی نیست .بلکه رابطه بین هر یک از متغیرهای مستقل و متغیر وابسته به ارزش متغیرهای
تعاملی دیگر بستگی دارد.
جدول  .4نتایج  ANOVAبرای آزمونهای تأثیرات میان آزمودنیها
P-Values

F

MS

SS

2.13e-177
3.05e-25
4.45e-17
0.00e+00
4.09e-277
0.00e+00
1.77e-297
1.08e-175
0.00e+00
0.00e+00
5.46e-302
0.00e+00

412.99
107.96
37.703
1327.41
1310.79
1861.60
709.91
816.63
863.14
1107.65
1433.99
2032.19

3.03
0.79
0.27
61.77
61.00
86.63
19.25
22.15
23.41
42.86
55.49
78.64

6.06
0.79
0.55
123.55
61.00
173.27
38.51
22.15
46.82
85.73
55.49
157.29

Degrees of
Freedom
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

Source
Model
F
Model × f
Model
F
Model × f
Model
F
Model × f
Model
F
Model × f

Outcome
Measure
Opinion
Diversity
Opinion
Variance
Opinion
Polarization
)Cov (d, o

 .5نتایج و پیشنهادها

اگر بپذیریم که انسان امروزی نمیتواند جدا از نهادها و سازمانها متشکل از همنوعان خود
زندگی نماید ،پس باید قبول کرد که بخش زیادی از رفتارهای وی از این سازمانها سرچشمه گرفته
است .اگر قوانین و مقررات موجود در سازمانها به رفتار رسمی کارکنان شکل بدهد ،فرهنگسازمانی
رفتار غیررسمی کارکنان را دیکته میکند.
رصد تحوالت فرهنگسازمانی میتواند کمک شگرفی به جهتدهی فرهنگی و نهایتا تعالی
سازمانی داشته باشد .فهم مدیران از نتیجه تغییر و تحوالت میتواند به برنامهریزی دقیق برای
سازمان کمک کرده و بهنوعی مقدمه یک آیندهپژوهی سازمانی باشد .بررسی انتشار مم های جدید در
سازمانها بهعنوان خردهفرهنگهایی که میتوانند مسیر آینده سازمان را تغییر دهند و مسیر را تعیین
نمایند حائز اهمیت است .انتشار مم ها میتواند بر فعالیتهای افراد تأثیرگذار باشد و پس از مدتی
میتواند عملکرد سازمان را تغییر دهد .در این مقاله ،به تبعیت از فالک و ماس ( ،)0۳۳4برای بررسی
میزان تأثیر روش ارتباطی و موقعیت افراد ،دو تعمیم از مدل  FMمطرح شده است .درحالیکه در مدل
فالک-ماس بسط یافته ( )EFMروش ارتباطی افراد به روش زوجی تغییر یافته و در نظر داریم در
مدل فالک-ماس بسط یافته با روش فعالسازی پواسون ( ،)EFM-Pاحتمال تعامل افراد را بهعنوان
تابعی از مجاورت جغرافیایی آنها به شیوهای تأثیر دهیم که افراد در فواصل دورتر نسبت به افراد
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نزدیک به هم با احتمال کمتری با همدیگر در تعامل باشند .نتایج نظریه  ، Faultlineال و مورنیقان
را موردحمایت قرار میدهند که در آن عملکرد تیمی با افزایش قدرت  Faultlineکاهش مییابد .از
سوی دیگر ،این نتایج اهمیت روش ارتباطی بر عملکرد را برجسته میسازند که بهواسطه  4معیار
خروجی به دست آمد که فالک و ماس ( )0۳۳4آن را مطرح کردند .بهطور خاصتر ،پیبردیم که
استفاده از روش ارتباطی زوجی موجب افزایش قطبش و کاهش اجماع میان افراد در مقایسه با مدل
 FMپایه میشود.
مهمترین یافته این پژوهش این است که زمانبندی تعامل نقش مهمی در وضعیت نهایی فضای
عقیده در یک جامعه معین ایفا مینمایند .دلیل آن را میتوان در ماهیت وابسته نظامهای اجتماعی
دنبال کرد که در آنها پذیرندگان اولیه یک عقیده یا ایدئولوژی خاص میتوانند بهطور چشمگیری
پیکربندی نهایی آن جامعه را تغییر دهند .برای نمونه ،اگر یک پذیرنده اولیه یک مم یا خردهفرهنگ
خاص در یک سازمان دارای دیدگاه شدیدا مثبتی باشد ،و او با کارکنان نزدیک به خود که دارای
ویژگیها جمعیت شناختی مشابهی هستند تعامل داشته باشد ،انتظار داریم که خوشه عقیده افراطی را
با توجه به آن مم پس از بازه زمانی کافی مشاهده نماییم .با اینحال ،با توجه به عواملی که بر
زمانبندی تعامل میان افراد تأثیر میگذارند ،نتایج مختلفی ،مورد انتظار خواهند بود .بهطور مثال ،اگر
افراد افراطیتر با احتمال بیشتری با همدیگر در تعامل باشند ،نتایج در مقایسه با زمانی که افراد معتدل
با احتمال بیشتری تعامل داشته باشند متفاوت خواهد بود [.]1
نتایج این پژوهش نشان میدهند که مدیران سازمانی درصورتیکه بخواهند عملکرد گروهها را
افزایش دهند ،میبایست فضای کاریشان را بهگونهای طراحی نمایند که موجب افزایش ارتباط با
همدیگر و هر یک از اعضای گروه شود .بدین معنی که فضای کاری میتواند بستری برای افزایش
هدفمند تعامالت و روابط افراد را فراهم کند و درنهایت باعث کلونیهای انسانی مفید شده و نهایتا به
افزایش راندمان کاری منجر شود.
از نگاه دیگر ،فرهنگسازمانی که باعث صمیمیت افراد در محیط کار شود یا حتی موجب ایجاد
روابط و وابستگیهایی خارج از محیط سازمان شود ،خصوصیات خوبی را در جهت همراستایی عقاید
افراد ایجاد میکند و درنهایت زمینه تحقق اهداف و راهبردهای اصلی سازمان را فراهم مینماید .در
طرف مقابل سازمانهایی که روابط محدود سازمانی را در دستور کار دارند ،درگذر زمان شرایطی را
پدید میآورند که افراد دارای عقاید نسبتا متفاوتی هستند و هیچیک از افراد به یکدیگر شباهت فکری
ندارند .در این فرهنگسازمانی که اصطالحا فضاهای کاری ایزولهای را برای افراد فراهم کرده است،
در بلندمدت باعث دور شدن سازمان از اهدافش میشود.

4۳
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مدل پیشنهادی این پژوهش میتواند بینشهای سودمندی را در این خصوص ارائه نماید و نتایج
آن را میتوان در خطمشیگذاری و برنامهریزی راهبردی در سازمان مورداستفاده قرارداد .ایجاد
خردهفرهنگهای جدید سازمانی نظیر ورزش یا تفریحات مشترک و تشریک مساعی بیشتر افراد
تأثیرگذار در سازمان ،پس از مدتزمان مشخصی منجر به تشکیل یک سازمان منسجم خواهد شد.
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