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 1چکیده
 بینیپیشدر تغییرات فرهنگی،  هاانسانرفتار  تأثیرفرهنگ و  هایپژوهشیکی از مشکالت دیرینه در      

 عقاید و افکار، گسترش توصیف برای ایپایه (فرهنگخردهمِم ) واژهاین مفهوم پویاست.  و تکاملنحوه انتشار 

روش عامل مبنا  .استبه روش مِمِتیک  سازیمدلو  کاربرد رایب تکاملی اصول پایه بر فرهنگی هایپدیده
امکان ایجاد  کهنحویبه؛ اندقرارگرفتهها در آن مدلی است شامل یک یا چند عامل به همراه محیطی که عامل

را پس از  تعامالتبا تقریب خوبی نتیجه  تواندمیه و کردها فراهم گیری برای عاملتعامل، ارتباط و تصمیم
 نظریه. پرداخته است آنو نحوه تکامل   سازمانیفرهنگاین مقاله به  تعداد مشخصی برخورد مشخص نماید.

میزان شباهت خصوصیات  تأثیرکه  است سازمانیفرهنگپویای محاسباتی  هایمدلقدرت خط گسل یکی از  
 هایخروجیتحقیق با توجه به اینکه  . در ایندهدمینشان  افزاییهمافراد را در همبستگی تیمی و فرهنگ 

به  تواندمی، دهدمیبه دست  سازمانیفرهنگعوامل مختلف در تغییرات  تأثیراز این تحقیق تصویری 
 راهبردی سازمان کمک شایانی داشته باشد. ریزیبرنامه
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 مقدمه. 1

گزینى از و زبده هابرجستگیتهاجم فرهنگى غیر از تبادل فرهنگى است؛ غیر از گرفتن امروزه »     
عقل هم  ،دهدبلکه واجب. اسالم به ما دستور مى ،دیگر است؛ این چیزى است مباح هایفرهنگ

بینیم، آن را مى هرکجاخواهد که هر چیز خوب، زیبا و باارزشى را که در طور مستقل از ما مىبه
اطلبوا العلم »مردم ما که  هایزبانو از آن استفاده کنیم. این جمالت معروف متداول در  فرابگیریم
آمیز، ؛ نگاه نکن حرف خوب، سخن حکمت«انظر الى ما قال و ال تنظر الى من قال»یا « ولو بالصین

فرابگیر، این گرفتن، گرفتن  گوید، اگر سخن خوب است، آن رادانش و معرفت را چه کسى دارد مى
الزم است و این غیر از  چیزیکگزینى فرهنگى، فرهنگى است و اخذ فرهنگى، تبادل فرهنگى و زبده

هست که یک انسان با میل خود و بر طبق نیاز و  وقتیکام که تهاجم فرهنگى است. من بارها گفته
کند و آن را ى الزمى را انتخاب مىهاش یک نوع غذا، یک نوع دارو یا ماداشتها و ضرورت زندگى
هست که یک  وقتیککند؛ این، گزینش است، که چیز خیلى خوبى است؛ اما داخل جسم خودش مى

اى را که نه براى او الزم است و نه او به آن میل و اشتهایى دارد و نه برایش خوابانند و مادهنفر را مى
امطمئن است؛ این تهاجم کنند؛ این، ناو تزریق مىریزند، یا به زور در حلقش مىمفید است، به

 .[47] «دکردنمتمادى  هایسالفرهنگى است؛ همان کارى که با ملت ایران در طول 
 رتبهعالیمتن باال بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ بود. بیانات متعدد مسئولین 

مستمر و فراگیر  هایدغدغهوجود  دهندهنشانرهبر معظم انقالب در حوزه فرهنگ،  یژهوبهکشور 
نیز به چشم  هاسال گذارینامکه واژه فرهنگ در  رودمیتا آنجا پیش  مسئلهفرهنگی در کشور است. 

 .خوردمی
موضوعی که گستره  و تبیینهمچون فرهنگ و توصیف  ایپیچیدهبا پدیده  شدنمواجه شکبی     

 اساسا  امع انسانی را فراگرفته است، ساده و آسان نیست؛ زیرا وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی جو
انسانی است. پیچیدگی وسعت و کثرت ابعاد و اضالع وجودی انسان، در عنصری  ایپدیدهفرهنگ 

 هاانگارهو  هادانش، هاگرایش، هاویژگیو  هاخصلتاست که حاصل  یافتهتجلیاساسی به نام فرهنگ 
 هرچند. فرهنگ هستو مناسک انسان در ارتباط با خود، طبیعت، هستی، جامعه و خدا  هاآیینو 

بشری  هایتاریخو  هاتمدنو پایایی  در پویاییعنصر  تأثیرگذارترینضلعی از نظام اجتماعی است، اما 
 .[44و  9] استبوده 
فرهنگی است.  مهندسی منظوربهفرهنگ تکامل  سازیمدلو دشوارتر از خود فرهنگ،  ترپیچیده     

زیرا پدیده فرهنگ حقیقت ظریف و دقیق و لطیفی است که قابلیت رشد، تکامل، انعطاف، زوال و 
 مختلف داراست. هایوضعیت شرایط وفرسایش و انحطاط را در 
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 ترینکوچک بود کهفرهنگی با این توصیف، امر حساس و خطیری خواهد  تکامل سازیمدللذا      
فرهنگی )اعم از فرهنگ انسانی،  و نظامسیر و سرنوشت یک تمدن و جامعه اشتباه و خطا م

در تحقق  طبعا . دهدمیفرهنگ اجتماعی، فرهنگ تاریخی( در بستر انحطاط قرار ، سازمانیفرهنگ
و  13] شودمیو مسائل مختلف فرهنگی طرح  هاجریانفرهنگی، مباحث و گفتمان و تکامل  رصد
موضوع کار تکامل فرهنگی،  سازیمدل هایروش نظیر در این میان موضوعات فرهنگی .[39

در این مقاله قصد داریم به  محورهای اساسی مهندسی فرهنگی است. ازجملهمهندسی فرهنگ و 
را در طول زمان مدل کنیم. با توجه به  سازمانیفرهنگریاضی، تکامل  سازیمدل هایروشکمک 
 و 9ذیل مباحث پویایی عقاید سازیمدل، این هاسازمانو روابط موجود در  سازمانیفرهنگ هایمؤلفه

 تواندمینتایج این تحقیق  نهایتا قابل مدل کردن خواهد بود.  خوبیبه 0در بستر یک شبکه عامل محور
 .[07] راهبردی سازمان کمک کند هایبرنامه تحقیقبه 
 
 پژوهش و پیشینه مبانی نظری. ۲

 هایحوزهاست که در  هاییواژه ازجملهفرهنگ . و تکامل فرهنگی سازمانیفرهنگفرهنگ، 
، مباحث تربیتی و شناسیمردم ،شناسیباستان، شناسیانسان، شناختیجامعهتخصصی، همچون 

و خلقیات،  ورسومآداب، حاالت، هاکنش، بسیاری از و توصیفتبیین  کلیدواژه عنوانبه...  اخالقی و
به  اساسا و نمادهای فردی و اجتماعی است. که در کالبد جوامع امروزی جریان دارد یا  هاو آئینشعائر 

آن در فرهنگ امروزی حضور دارد.  هایمایهجاناما  ؛گذشته تاریخی یک تمدن و جامعه پیوسته است
پرداخت.  هاآنبه همه  تواننمیواژه فرهنگ دارای تعاریف متعدد بوده و  ذکرشده هاتخصصدر انواع 
حال تغییر و تکاپو به یک  و دریک امر و کل پویا  مثابهبه هابرداشت، فرهنگ در انواع حالدرعین

است. لذا هویت و انسجام درونی و  شدهتبدیل بخشو هویت بخشوحدتحقیقت و عنصر روحی 
ت فرهنگ بستگی دارد. زیرا فرهنگ یک ، به حضور بالنده و فعال حقیقهاتاریخ، جوامع برونی افراد،

 .هستمتعددی  هایحوزهابعاد و سطوح و  و دارایپدیده انسانی است 
 
 
 

                                                      
1. Opinion Dymanics 

2. Agent-Based 
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 از: تندعبار اندداده قرارمورد تعریف یک نظام و سیستم  مثابهبهبعضی از تعاریفی که فرهنگ را      
ی بایسته و یا شایسته برای آن دسته از فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوه: عالمه جعفری  -الف

 یشده ها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعیدمعنوی انسانهای حیات مادی و فعالیت
 .[01] آنان در حیات معقول تکاملی باشد

. بنابراین، درست آورندمیمعظم رهبری : خلقیات اجتماعی، رفتارهای اجتماعی را به وجود مقام  -ب
، اما اساس و ریشه فرهنگ، عبارت شودمیاست که مقوله فرهنگ در موارد زیادی شامل رفتارها هم 

خلقیات است از عقیده، برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و 
 .[04] اجتماعی و ملی

اخیر بسیار  هایسالمدیریت است که در  مبانی نظریهای یکی از جدیدترین واژه سازمانی فرهنگ
 سازمانیفرهنگ درزمینۀاست.پژوهشگران  قرارگرفتهنظران مدیریت اندیشمندان و صاحب موردتوجه

که برای  اعتقاددارندو  معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد
بر این اساس  .[49] کاوش صورت گیرد هاآنشخصیتی  درزمینۀایجاد بالندگی در افراد جامعه باید 

 دگردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شوبرای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می
[43]. 

کند اشاره دارد و معرف اصوال ، فرهنگ به روش درک انسان از محیطی که در آن زندگی می     
مفهومی اخالقی است که برای هر گروه مرز بین درست و  دربرگیرندۀو رفتار است. فرهنگ  هادیدگاه

فرهنگ بر نحوۀ تفکر و رفتار مدیریت و کارکنان  طورکلیبهکند، و غلط و یا خوب و بد را تعیین می
متشکل از  هاسازمانتواند جدا از نهادها و که انسان امروزی نمی بپذیریم اگر .[39] گذارداثر می

 هاسازمانخود زندگی نماید، پس باید قبول کرد که بخش زیادی از رفتارهای وی از این  همنوعان
به رفتار رسمی کارکنان شکل بدهد،  هاسازمانسرچشمه گرفته است. اگر قوانین و مقررات موجود در 

م ، فرهنگ استحکام سیست9به عقیده شاین. کندمیکارکنان را دیکته  غیررسمیرفتار  سازمانیفرهنگ
 .[33] دهدرا شکل  هاآنکند و باعث بهبود شناخت افراد شده و رفتار اجتماعی را بیشتر می

کنندۀ این موضوع است که پذیرش فرهنگ و رعایت اصول و موازین زیربنایی آن این گفته بیان     
تنها جزء وظایف، بلکه ضامن بقا و پویایی سازمان است. به عقیدۀ همین سازمان نه یوسیلهبه

حمایتی و مفروضات اساسی شکل  هایارزشپژوهشگر فرهنگ در سه الیه مصنوعات و ابداعات، 
فرهنگ هستند. فرهنگ غالب و چندین پاره سازمانیفرهنگهریک دارای یک  هاسازمانگیرد. می

                                                      
1. Schein 
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. میزان قدرت است شدهرفتهیپذاکثریت افراد سازمان  یوسیلهبهکه  غالب، فرهنگی است
غالب و میزان تعهد اعضا به  هایارزشتعداد اعضای متعهد به  برحسبتوان را می سازمانیفرهنگ
 .کردها و هنجارهای غالب سازمان تعیینارزش

قرار گیرد، تصویر کاملی از  موردتوجهویژگی  9۳از زاویۀ  سازمانیفرهنگ، چنانچه 9به عقیدۀ رابینز     
پذیری، رهبری، یکپارچگی، خالقیت فردی، ریسک از: تندعبار هاویژگیآید. این آن به دست می

حمایت مدیریت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، تحمیل تعارض و الگوهای ارتباطی.از سوی دیگر 
عنوان یک نگرش، فرهنگ و ، بهاست هداد براز تعریف فنی آنکه نسبت ستاده  نظرصرف« وریبهره»

برای  هافعالیتآید که هدف آن هوشمندانه کردن یک برداشت ذهنی از کار و زندگی به شمار می
وری استفاده مؤثر از امکانات و بهبود عملکرد از دیدگاه در بهره دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است

است و کل این رویداد به سطح  مدنظرکارایی و رسیدن به اهداف سازمانی از دیدگاه اثربخشی 
 .[30] گرددوری منجر میمطلوب بهره

وری نیروی کار تأثیرگذار هستند به شرح زیر بیان ، عواملی را که در بهره0هرسی و بالنچارد     
که بهبود عملکرد و طوریاند: توانایی، شناخت، کمک، تمایل، ارزیابی، اعتبار و محیط. بهکرده
عنوان عامل مؤثر در به سازمانیفرهنگگیرد.مفهوم وری با توجه به عوامل فوق صورت میبهره
ین خوبی بو چنانچه فرهنگ مناسب کاری که به شده استگرفتهکرد سازمان در نظر وری و عملبهره

وری به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخالقیات، عملکرد و بهره باشد افتهیمدیریت و کارکنان گسترش 
 د.گردباالتر منجر می

رسیم که پژوهشگرانی که نظران به این نتیجه میهای صاحبدر قسمت بررسی نظرات و نوشته     
طور مکرر بر مفهوم فرهنگ و قدرت و سرایت موفق را بیان کنند به هایسازمان هاویژگیاند کوشیده
 دارند وابستگی هاآناند که نیروی کاری سازمان به معنوی، عقاید و فرضیاتی تأکید کرده هایارزش

که طوریدانند. بهمی سازمانیفرهنگرا در  هاژاپنیان دانشگاهی نیز رمز موفقیت پژوهشگر .[41]
بر تعهد کارکنان اثر بگذارد و استحکام  توجهیقابلقوی قادر است به میزان  سازمانیفرهنگمعتقدند 

حتی مؤثرتر از سیستم  و ؛باشد میرفتار آنان را افزایش دهد و جانشینی برای قوانین و مقررات رس
شود که افراد فرهنگ قوی و مثبت باشد باعث می کهدرصورتیکنترل رسمی سازمان عمل کند. 

دهند احساس بهتری داشته و امور را به نحو احسن انجام دهند. درنتیجه موجب میآنچه انجامدربارۀ 

                                                      
1. Robins 

2. Hesry & Blanchard 
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بهبود سطح زندگی و کیفیت  وری منجر بهشود. افزایش بهرهوری بیشتری میعملکرد بهتر و بهره
زندگی بهتر باعث رشد فکری و افزایش توان  حالدرعین ؛ وبهتر زندگی و افزایش رفاه خواهد شد

 .شودای و کاری انسان میاندیشه
بود و  ماندهباقیگرایان اولیه دار تکاملگرایان دوره اخیر بود که هنوز واماز تکامل 9 لسلی وایت     

وی  ازنظرتر معتقد بود. سازمانی پیچیده یهابه صورتآمیز جوامع بشری مانند آنان به تحول پیشرفت
وی  ازنظرکند. دارد و انگیزش فردی نقشی در تکامل ایفا نمی فنّاوریتکامل فرهنگی ریشه در 

یگران نیز در های دشود، جنبهفرهنگ همچون ارگانیسمی است که وقتی یک جنبه از آن متحول می
، بقیه عناصر فرهنگی را نیز پیش فنّاورییابند؛ یعنی هر بهبودی در پاسخ به سطح نوپدید تکامل می

 .[93] راندمی
های فرهنگی از طریق دوره اخیر بود که بر تکامل نظام پردازاناز نظریهنیز  0وارتستن ااجولی     

گرایی چندخطی را مطرح کرد. بر اساس این تکامل بنامتطبیق محیطی تأکید داشت. او رهیافتی 
ها یا کنند، بلکه باید بر تحول فرهنگها از الگوی یکسان تکاملی پیروی نمیرهیافت همه فرهنگ

در فرهنگ است، اما تحت  یک جنبه اساسی فنّاوریوی نیز  ازنظرهای جداگانه تأکید ورزید. جمعیت
 3داوکینزهمچنین  .[33] هستمتفاوت  همآننوع  های مختلفمحیط قرار داشته و در فرهنگ تأثیر

بلکه فقط بر اساس وجود واحدهای قابل تکثیر ، تکامل نه بر اساس مبانی شیمیایی ژنتیک بودمعتقد 
یا نامیم. به نظر او مم شود که در تکامل بیولوژیکی آن را ژن میدر فرایند انتقال ایجاد می

فرهنگی او بالقوه در توضیح رفتار انسان و تکامل  بااهمیتیک واحد دیگر خودتکثیر  فرهنگخرده
و  97] خواهد شددرباره نظریه داوکینز و قواعد ممتیک توضیحات بیشتری ارائه  پژوهشدر این است. 

94]. 
 

فرهنگ  و تکاملنحوه انتشار  بینیپیشسازمان  هایپژوهشیکی از مشکالت دیرینه در . ممتیک
بسیار دشوار است  هاآنسازمانی و فرموله کردن رفتار  هایفرهنگخردهسرانجام  بینیپیشاست. 

 واژه «ژن خودخواه»کتاب  در داوکینز .کردعلم ممتیک کمک شایانی به حل این مشکل دیرینه  .[37]

 اصول پایه بر فرهنگی هایپدیده عقاید و افکار، گسترش توصیف برای ایپایه را (فرهنگخردهمم )

 تقلیدشدهبه معنای چیزی که  )واژه یونانی  Mimemeواژه  شدهخالصه. واژه مم کاربردبه  تکاملی
                                                      
1. Leslie White 
2. Julian Stewart 

3. Richard Dawkins 
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 در را رفتار و هاایده جریان آن طریق از تا داشت نیاز ژن همانند واژه یک به وی .[97] هستاست( 

 اطالعات از ایقطعه توصیف برای واژه این وی از دهد. پس نشان ژنی غیر ابزاری از استفاده با جامعه

 با .است قرارگرفته مورداستفاده نیز اجتماعی ایشبکه هایسایت و هاوبالگیا  ایمیل کتاب، قالب در

 یک ویدئوکلیپ، جوک، وب مانند یک محیط در حتی چیزی هر تواندمی فرهنگخرده یک فرض، این

نانوشته  جدید یا در محیط سازمان مثل یک عادت کاری یا یک قانون داستان یک کارتون، یک
 سازمانی باشد.

 از بسیاری که است این بر دانشمندان در حال تغییر و گسترش هستند. فرض دائما ها مم     

 به خود تکاملی روند واسطهبه هاانسان)  هاانسانبا  روبرو شدن هنگام ویژهبه فرهنگی، هایپدیده

 داوکینز .هستند همانندسازی قابل (دارندرا  فرهنگ و اطالعات تکثیر توانایی کارآمدی نسبتا  شکل

 تغییر و ترکیب معرض تعدیل، در و شوندنمی تکثیر اشتباه بدون همیشه هافرهنگخرده است معتقد

 نیز جدید هایجدید بیانجامد. مم هایمم تولید به تواندمی روند این و دارند، قرار دیگر عقاید وسیلهبه

 برای است ایزمینهاین  و شندبا نیاکانشان از تریناتوان یا کارآمدتر همانندسازهای توانندمی خود

 .[94] است ژن پایه بر زیستی فرگشت با متناظر فرهنگی( که فرهنگی )تکامل فرگشت فرضیه
 سازمان( یا گروه شخص، یک )در ناخودآگاه به شدنتبدیل طریق از هافرهنگخرده ثبات     
 هنگام به ذخیره و ،شدهکنترل هایوضعیت در جهش و تولید طریق از هاژن. است شدهینتضم

 .[4] یابندمی نمو سازگاری و بقاء برای الگوی اطالعاتی انتخاب
 و اعتقاد دارد که داندمیدر کنار تعریف داوکینز که مم را یک واحد فرهنگ تکامل فرهنگی      
الونیک ، ویکس و گ[94] «شوندتقلید تکثیر میهن دیگر با پدیده در دنیای خود از ذهنی به ذ هاآن»
. مشابه نقش ژن در پیکره اطالعات زندگی ارگانیک، دورهام اندکرده یفتعر( مم را انواع تفکر 0۳۳3)
را معادل هر نوع یا مقدار یا پیکربندی از اطالعات در فرهنگ است که  فرهنگخردهیا مم  [09]

که مشخص است که تقلید یک جزء  طورهماننمایانگر انسجام و تنوع تبادل اطالعات است.  زمانهم
 .[9۳] ز تعاریف مم استاصلی ا
است که این  شدهانجاممرتبط با آن  هاییافتهداوکینز و  هایپژوهش یهبر پازیادی  هایپژوهش     

در فلسفه  توانمیاست. کاربرد مم را قراردادهای و کاربردی رو به رشد رشتهبینحوزه را یک حوزه 
مشاهده کرد. همچنین یک  [01]و روانشناسی اجتماعی  [94] شناسیانسان، [99]، روانشناسی  [0۳]

سازمان ظهور یافته  هایپژوهشکاربردی جدید ممتیک در حوزه مدیریت و  هایپژوهشسری از 
 .[41و  19و  31و  10و  1۳و  31و  00و  04]است 
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معادل یک  توانندمی هافرهنگخردهاهمیت دارد، مم ها یا  پژوهشاز نگاه سازمانی که برای این      
، مم هاپیام، بیش از مقدار هرحالبه .[33] جزء از هر پیام مبادله شده در سازمان محسوب شود

مبادله شده بین افراد در هر رده  هایداستانو  هادیالوگزیربنای منطقی اطالعات،  تواندمیسازمانی 
نظیر فرضیات اصلی،  سازمانیفرهنگاصلی  هایهستهمم سازمانی نظیر یکی از  .[34] سازمانی باشد

. بعالوه، رودمیسمبولیک باشد که با تقلید از ذهنی به ذهن دیگر  سیستمهنجارها، استانداردها و هر 
بسیاری از روابط سازنده  گیریشکلعامل اصلی  تواندمیمم شامل یک دسته تعاریف اصلی است که 

به کدهای غیررسمی  توانمیهای سازمانی مم هاینمونهاز  .[90]مدیریتی باشد  هایفعالیت ایپایهو 
 هایافسانهو  هاداستانسازماندهی کار در سازمان، سطح مراسم و تشریفات سازمان،  هایروشلباس، 

عقیده افراد نسبت  از مفهوم مم و در پژوهش حاضرگرفتن این تعاریف،  در نظر. با اشاره کردسازمانی 
 .شده استبه مم ها برای کارکنان سازمان استفاده و مدل جدیدی ارائه 

 
بنابر تعریف . (Faultline Theoryقدرت خط گسل ) نظریه ( و ABMعامل مبنا ) سازیمدل

انجام کاری در یک محل از طرف شخص دیکشنری آکسفورد یک عامل شخصی است که برای 
با گفت عامل هر چیزی است که محیط خود را  توانمی درنهایتاما ؛ دیگری دارای صالحیت باشد

. این تعریف بسیار وابسته به محیط گذاردمی تأثیرو در محیط با کنشگرها  کندمیدرک  حسگرها
محیطی پویا و پیچیده قرار دارد. در  که سیستمی محاسباتی باشد، تواندمیاست. همچنین عامل 

را صورت  هاییکنشخودگردان محیط را حس کرده و با توجه به اهداف خود کنش یا  صورتبه
 .بینیدمییک دید انتزاعی از عامل را  9در شکل  .[1] دهدمی

 

 
 عامل محور سازیمدل .9شکل 
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استفاده  هاییاز عاملبدین معنی است که در ساخت مدل  (Agent-based) واژه عامل محور     
، محصوالت و ... هاکشتی، وسایل، شهرها، هادارایی، هاپروژه، هاشرکتافراد،  تواندمیکه  شوندمی

جداگانه رفتار تعریف کنید  صورتبهوارد شده به مدل  هایعامل ید برای تمامیتوانمیشما  .[0]باشند 
. رفتار مشتریان هستاز کاربرد روش عامل بنیان بیان کرد، مشتریان بازار  توانمیبهترین مثالی که 

ید با توانمیپویا بوده و بستگی به مشخصات بسیار زیادی دارد. شما  کامال در خرید یک محصول 
 هاآندر مدل، مشخصات مخصوص  شدهاستفاده هایعامل تکتکاستفاده از روش عامل بنیان برای 

 عنوانبهیا .را با تطابق بسیار باالیی نسبت به واقعیت مدل کنید هاآنرا تعریف کنید تا بتوانید رفتار 
مدل کرد. فرض کنید  سازیمدلمثال ممکن است شیوع یک بیماری را در یک شهر یا کشور 

شما  هستند. هاآنافراد پیر بیشتر درگیر  مثال . هستگسترش بیماری وابسته به برخی مشخصات 
افراد شهر، مشخصات  تکتکید با استفاده از روش عامل محور، کل شهر را مدل کرده و برای توانمی

ید توانمیکنید، بهترین روشی که  سازیمدلپس اگر نیاز دارید رفتار یک جامعه بزرگ را  .تعریف کنید
 .هستعامل بنیان  سازیمدلاستفاده کنید، 

از اهداف را در یک محیط  ایمجموعهل، سیستمی است که بر اساس تعریف مائس یک عام     
تواند محیط را از طریق سازد. عامل در یک محیط قرار دارد و میپیچیده و پویا برآورده می
توانند در نقش می هاعاملعملگرهایش در آن به فعالیت بپردازد.  وسیلهبهحسگرهایش حس نماید و 

ده و در شرایطی در نقش موجودات بیجان نظیر خانه و خودرو به افراد، گروهی از افراد، موجودات زن
ها عنوان شده است ولی آنچه بیش از همه مورد توافق کار گرفته شوند. خصوصیات زیادی برای عامل

 باشد.ها میعامل یوسیلهبهگیری و قدرت تصمیم 9و تأکید است مقوله خودمختاری
های ساده و توان به دو نوع عامل اشاره کرد، اول عاملمی هاای از عاملبندی سادهدر دسته     
های هوشمند ها هستند و دوم عامل( که مثال ساده آن، ترموستاتTrivial Agentsتر )اهمیتکم
(Intelligent Agents که )ها قادر به انجام است که در بعضی محیط همان برنامه کامپیوتری درواقع

 پذیر است.اعمال خودمختار و انعطاف
ها در آن مدل عامل مبنا مدلی است شامل یک یا چند عامل به همراه محیطی که عامل     

، درواقعها فراهم است. گیری برای عاملامکان ایجاد تعامل، ارتباط و تصمیم کهنحویبه اندقرارگرفته
 کهآناز فعالیت اجزای  و پایین به باال است. بدین معنی که 0مبنا دارای ساختاری پویا یک مدل عامل

                                                      
1. Autonomous 
2. Dynamic 
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شود. این نامیده می 9شود که نتیجه پیشامدیای جامع و منسجم حاصل میها هستند نتیجهعامل
های ابداعانه و خالقانه بوده و دارای قابلیت ها و مسائل پیچیده مواجهبا سیستم طورمعمولبه هامدل

 هستند.
از  اصطالحبهکند و گیرنده آغاز میفرد مستقل و تصمیم ترینکوچکسازی را از این رویکرد مدل     

مجموعه رفتارهای هر فرد در ارتباط با محیط و سایر  .[3] نمایدبرداری میبهره 0فرایند پایین به باال
ساز قابل تحلیل و بررسی است. دیدگاه سازد که برای مدلهای( دیگر، کلیتی را میافراد )عامل

شود بدین معنا که نوعی رفتار می بنانهادهبنیان -عامل مبنا بر اساس فعالیت عامل سازیمدل
ساز روابط شود. مدلمی سازیشبیههای زمانی سیستمی که ناشی از رفتار مجزای سیستم است در گام

کند را به تعدادی قانون ساده بین متغیرها و شرایطی را که سیستم بر مبنای آن تغییر و حرکت می
 درواقعتوانند سیستم را از وضعیتی به وضعیتی دیگر انتقال دهند. قوانین تغییر کند که میتفسیر می

 سازند.یک متغیر بر متغیر دیگر را ممکن می تأثیراصولی هستند که 
دهد ساز قرار میبسیار باال را در اختیار مدل هایباقابلیتهایی عامل مبنا شیوه سازیمدلرویکرد      
دهد. البته در حالت عادی ساز میها را به مدلسازی فرایندهای پیچیده حاکم بر سیستممکان شبیهو ا

که در شرایط کنونی  هرچندنویسی نیازمند است. برنامهی زمینه دراین شیوه به مهارت بسیار باالیی 
زی بهترین شیوه برای سااند. این نوع مدلافزاری از دشواری کار کاستههای نرموجود برخی از سامانه

توان گفت سازی در نقاطی است که با عواملی هوشمند مثل انسان مواجه هستیم. در حقیقت میمدل
های اجتماعی و علومی است که با تعداد سازی در محیطهای شبیهکه این شیوه، یکی از بهترین شیوه

را به دو دسته  هاعاملدر بیشتر تعاریف ،  .[7]ها مواجه هستند وسیعی از انسان محدود یا مجموعه
 ؛ پیشکار ضعیف خصوصیاتی همچون واقع در محیط،کنندمی بندیدستهپیشکارهای قوی و ضعیف 

 و توانایی جمعی دارد. نماییکنش، خودمختاری، واکنشی
 

، تنوع خصوصیات افراد را در انسجام تأثیر چندملیتیی هاشرکتو ظهور  شدنجهانی .مدل مفهومی
را به یک چالش اساسی در کار  افزاییهمجهت افزایش  سازمانیفرهنگتیمی و درحقیقت تقویت 
خصوصیات ثابت افراد بر  تأثیربه بررسی  ایدیرینهان عالقه پژوهشگرتیمی تبدیل کرده است. 

 تأثیر دیگربرخی  کهدرحالیناقض است. مت بعضا متفاوت و  هاپژوهشبازدهی کار تیمی دارند. نتایج 

                                                      
1. Emergent   

2. Bottom-up 
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 تأثیردیگر  ایعده [40و  37و  3۳] اندکردهمثبتی از تنوع خصوصیات افراد بر بازدهی تیمی گزارش 
 .[40و  3۳] اندکردهتنوع را منفی ارزیابی 

خود  هایپژوهشدر  ایعده، طرفازیکوجود دارد.  پژوهشگراندو نوع تحلیل اصلی وجود بین      
تنوع عقاید بیشتری وجود داشته باشد، سرمایه انسانی و اجتماعی  گروهکه هر چه در  اندگرفتهنتیجه 

دیگر  ایعده. در طرف مقابل شودمیکه به بازدهی تیمی بیشتری منجر  شودمیبیشتری ایجاد 
زدهی در کار کاهش با نهایتا اختالف عقاید مفید نیست و باعث کاهش انسجام تیمی و  اعتقاددارند

 .[33و  31] شودمیتیمی 
کنند که اختالف عقاید یک شمشیر  بندیجمع گونهاین0و مارتینز  9این مطلب باعث شد میلیکن     

به تعریف شرایطی بپردازند  پژوهشگراناختالف عقاید باعث شد که  دووجهیدو لبه است. این طبیعت 
مثبت یا منفی بر بازدهی تیمی منجر شود. در این راستا ال و  تأثیربه  تواندمیکه در آن این اختالف 

نتیجه گرفتند که در شرایطی  گونهاینارائه دادند و  Faultline Strengthتئوری  [31و  34]مورنیقان 
باشد، تنوع عقاید ثابت افراد  Strong Demographic Faultlineکه توزیع عقاید درتیم به حالت 

در یک خصوصیت اصلی و ثابت خود با یکدیگر  گروهمنفی بر بازدهی تیمی دارد. اگر اعضای  تأثیر
وجود دارد. همچنین اگر اختالف  Demographic Faultlineگفت  توانمیاختالف داشته باشند، 

همگن و  هایزیرگروهافزایش یابد که باعث ایجاد تعداد بیشتری  ایگونهبهعقاید اصلی اعضای گروه 
است. لذا  یافتهافزایش گروهدر  Faultline Strengthگفت که  توانمی شود، گروهدر  عقیدههم
که تنوع عقیده در بازدهی تیمی اثر مثبتی دارد تا زمانی که  آن است Faultlineتئوری  بندیجمع

 .[43] دهدمینشود که در آن حالت بازدهی را کاهش  Strength Faultlineمنجر به افزایش 
است :  شدهمطرح( بر پایه دو مکانیزم اصلی اجتماعی 9114ال و مورنیقان ) بینیپیش     

Homophily  وSocial Influence .Homophily  افراد شبیه به هم  شودمیعاملی است که باعث
، بر عقاید کنندمی تعاملاز طرف دیگر، افراد وقتی در  .[44]دارند تمایل بیشتری به تعامل با یکدیگر 

، در این تئوری فرض شده افرادی که در خصوصیات ثابتشان بعالوه .[4۳] گذارندمی تأثیریکدیگر 
که منجر به تشکیل  پذیرندمی تأثیراز یکدیگر  همآن متغیرشمشترک هستند، در نظرات کاری 

 .شودمیی )کالسترها( در سازمان هایزیرگروه

                                                      
1. Millican 

2. Martinez 
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 منفی تأثیرعلت  خوبیبهاست، اما نتوانسته  بخشالهام 0و مورنیقان 9ال نظریههرچند که      
Faultline وجود داشت که  پژوهش خألرا بر بازدهی تیمی توضیح دهد. لذا یک  شناسیجمعیت

بر بازدهی تیمی  تواندمی شناسیجمعیت Faultlineنشان دهد تحت چه شرایط و مفروضاتی افزایش 
و  Demographic Faultlineپویایی [ 03] 0۳۳4در سازمان اثر منفی بگذارد. فالک و ماس در سال 

نشان داد که  هاآن پژوهشاثرات آن بر انسجام و بازدهی تیمی را فرموله و بررسی کردند. نتایج 
و تشکیل  گروهدن به چندقطبی ش تواندمی گروهها در  Demographic Faultlineافزایش قدرت 

 بر پایه شباهت عقاید ثابت افراد شود. هازیرگروه
و با تغییر رژیم ارتباطی مدل اولیه  4و ماس 3فالک پژوهشقصد داریم بر پایه  پژوهش،در این      
به حالت  هاآن موقعیت مکانی در مدل، تأثیر کارگیریبه درنهایت( به دوتایی و FM Model) هاآن

دیگر که در حوزه پویایی عقاید  هایمدل کهدرحالیدرآورده و بررسی نماییم.  ترملموسو  ترواقعی
(Opinion Dynamics )[30]اجماع به بررسی عوامل دیگر در کار تیمی نظیر رسیدن به  شدهارائه، 

، اندکردهکار [3]عقاید و خصوصیات و نحوه انتشار  [13] اقلیتبقا و انتشار عقاید  ،[91]ظهور تندروها 
 تأثیرارائه کردند که  Opinion Dynamics( یک مدل عامل مبنای در حوزه 0۳۳4فالک و ماس )

Demographic Faultline Strength  کندمیرا بر بازدهی تیمی بررسی. 
 هاآن کهدرحالیکه  است این( FM) فالک و ماسبا مدل پژوهش حاضر  هایمدلتفاوت دیگر      
و  تأثیر، در این پژوهش، اندکردهعقاید کاری افراد بررسی  گیریشکلخصوصیات ثابت را بر  تأثیر

 مثابهبه. علم ممتیک فرهنگ را ایمکردهرا در سازمان بررسی  هافرهنگخردهنحوه انتشار مم ها یا 
مختلف( در حال تکامل  هایفرهنگکه درآن عقاید افراد )نسبت به  کندمیتصویر  بومزیستیک 
و با یکدیگر  شوندمییک واحد فرهنگ ترکیب و بازتولید  عنوانبهی که درآن مم ها بومزیستاست. 

مفاهیم مختلفی  Opinion Dynamicsحوزه  مختلف هایپژوهشدر  .[93] کنندمیبرای بقا رقابت 
، اما اندشدهمدل  (Attitude( و گرایش )Norm(، هنجار )Opinion(، عقیده )Biliefنظیر باور )

که مم یک مفهوم دارای تکامل و زنده  آن استدر ممتیک با سایرین  فرهنگخردهتفاوت مفهوم 
که در  خاطر استهمین  به. شودمی روزبهو  کندمیتغییر  سازمانیفرهنگاست که همیشه در راستای 

 .[34]انگیزه وجود دارد  هافرهنگگیری خردهرهراهبردهای مدیریتی برای ترکیب و 

                                                      
1. Lau 

2. Murnighan 
3. Flache 

4. Mas 
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. Faultline تئوری سازیمدل( و هافرهنگخردهعامل مبنا برای مِم ها ) سازیمدلکاربرد 

رفتارهای جمعی )اجتماعی(  سازیمدل( یک رویکرد روبه رشد برای ABMعامل مبنا ) سازیمدل
، تحلیل و سازیشبیهبرای مدل کردن،  سازیمدلتعداد زیادی از افراد در یک جامعه است. این 

به  تواندمیاست. این روش  شدهطراحیاعتبارسنجی فراتر ازآنچه در ریاضیات کالسیک وجود دارد 
و  شدهبندیدستهمربوط به مسائل  صرفا شرایط مختلف و انواع پویایی مسائل بپردازد و  سازیمدل

که شامل  کنندمیر عمل یک بخش از یک سیستم پیچیده سازگا عنوانبهنیست. مم ها  محدودشده
، با هاسازماندر مورد  .[3۳] شودمی گوناگونو روابطی است که باعث خلق رفتارهای  هازیرسیستم

برای مشاهده و  تواندمیعامل مبنا  سازیمدلتوجه به اینکه تعامالت افراد بسیار پیچیده است، 
 .]4[استفاده شود  مؤثر صورتبهبر یکدیگر  تأثیرشانو  هاآنبررسی روابط 

 [34و  91]سازمان  هایتئوریدر  ایگسترده صورتبه( ABMعامل مبنا ) سازیمدل کهحالی در     
تنها توانستیم به  در اینجااست،  شدهاستفاده [3]( Opinion Dynamicsپویایی عقاید ) هایمدلو 
 هاسازمانبر بازدهی تیمی در  Demographic Faultline تأثیر سازیمدلآن برای  استفاده مورددو 

 دست پیدا کنیم.
 Demographic تأثیر( مدل عامل مبنایی برای تحلیل و بررسی 0۳۳4فالک و ماس )     

Faultlines  خصوصیات ذاتی افراد ) هاآنبر بازدهی کارتیمی ارائه دادند. در مدلDemographic 

Attributeنظیر تحصیالت و جنسیت ثابت و عقایدشان م )( تغیرOpinion در طول زمان فرض )
 توانندمیبا توجه به تفاوت در صفات ذاتی یا عقاید متغیرشان  توانندمی( هاعاملشده است. افراد )

 Demographic Faultlineکه  دهدمینشان  هاآن پژوهشیکدیگر را جذب یا دفع کنند. نتایج 
با توجه به شباهت خصوصیات ذاتی شود.  هازیرگروهو تشکیل  گروهشدن  چندقطبیبه  تواندمیقوی 

کار فالک و ماس را با درنظرگرفتن عدم قطعیت در عقاید برای نشان اعتدال در  [03]گرو و فالک 
 ند.کرداثر قطبش عقاید ادامه دادند و کامل 

 
توجه مورد پیوسته مقدار و  هاشناسی نظریهپویایی دو مدل. عامل مبنا سازیمدلدر  ارتباطی طرح

( و از سوی دیگر مدل DWل )مد Weisbuchو  Deffuant . از یکسو، مدلقرار گرفته است
Krause  وHegselmann  مدل(KH)  تفاوت اساسی میان اندبوده بخشالهامو  استفاده موردبسیار .

 DWاین دو مدل تعداد افرادی است که با همدیگر ارتباط دارند. در هر مرحله زمانی، دو عامل مدل 
کلیه  KHدر مدل  کهدرحالی، کنندمیمتقابال  عقایدشان را درک  اندشدهتصادفی انتخاب  طوربهکه 

افراطی در خصوص تعداد  هایمدلت . گرایش مشابهی به سمکنندمیافراد تمامی افراد دیگر را درک 
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 Opinion درخصوصو متون مربوطه  مبانی نظریدر  توانمیافراد برای برقراری ارتباط را 

Dynamics تفاوت بین مدل  .رجوع نمایید( 34)برای نمونه به  کردگسسته مشاهده  مقدارDW  و
به آن عنوان در اینجا . خواندمیرسانی مکانیزم بروزرا ها آندر بعدی است که هگلزمن  KHمدل 

. هامدلتا  سازدمیکه این بعد را بیشتر با واقعیت اجتماعی مرتبط  دهیممیرژیم ارتباطی طرح یا 
 زمانطور همبه کهطوریبهواقعیت اجتماعی ممکن است فرایند ارتباط میان افراد را محدود سازد 

ارتباط بین دو فردی که  را شاهد باشیم یا( صورت گرفت KHارتباط بین کلیه افراد )که در مدل 
افراطی  هاینمونه عنوانبهکه شد(  انجام DW تصادفی انتخاب شده بودند )که در مدل صورتبه

 هایشبکهارتباط، ممکن است درمورد  برقرارکنندهاز محدودسازی تعداد افراد  جدا. شوندمیظاهر 
بگذارند را محدود  تأثیربالقوه بر یک فرد  طوربه توانندمیاجتماعی یا فیزیکی که مجموعه عواملی که 

. دارنداجتماعی وجود  هایشبکهدرمورد پویایی عقاید در  سازیشبیهندیشیم. برخی نتایج ابی نمایندمی
 نیستند. شوند،گرفته می در نظراجتماعی ایستا تنها محدودیتی که  هایشبکهاز برخی 
اگر در ابتدا با مادرمان و سپس با دوستمان یا بالعکس  . مثالتفاوتی ایجاد کند تواندمیاین امر      

، دیگر عبارتی بهرا ایفا نمایند.  ایعمدهنقش  توانندمی، ابعاد موقتی روازاینارتباط برقرار نماییم. 
معرفی  کندمیچه کسی با چه کسی در چه زمانی ارتباط برقرار  اینکه باقوانینی در رابطه  خواهیممی

در . شوندخوانده میارتباطی یک مدل پویایی عقیده  طرحرا  هاییمحدودیتنماییم. چنین قوانین و 
ارتباط  طرحو پارامتری از مدل است.  ،چراکه مستقل از عقاید افراد خوانیممی «رژیم»آن را  اینجا

. در یک مفهوم ریاضی، هستشامل شبکه اجتماعی زیربنایی و همچنین نحوه تغییر آن طی زمان 
 توانمیکه  کندمیرا درک  اشعقیدهیست که انکس هایشبکهارتباط نوعی توالی موقتی از  طرح
 .کردتلقی  OD هایمدلماژول )واحد(  عنوانبه هاآن
مورد چگونگی  . مدل ذهنی درشودنامیده میمدل ذهنی  ،پویایی عقیده هایمدلماژول دیگر      

 هایجهتو  نمایدمیاز عقاید افراد دیگر قواعدی را معرفی  ایمجموعهسازگاری عقایدشان براساس 
اساس بسیاری از  . برنمایدمی سازیمدلاطمینان محدود را  مثال ادراکی یا پردازش اطالعات 
که گاهی اوقات  ایگونهبه شوندمیدر یک گروه چندبرابر  هاگیریجهتارتباطات موازی و متوالی این 

ماژول  عنوانبه ایفزاینده طوربه. مدل ذهنی کردمالحظه  توانمیگروهی پیچیده را  هایپویاییحتی 
 ارتباطی است. برای نمونه، مدل ذهنی در مدل هایطرحکه مستقل از  شودمیتلقی  OD هایمدل

DW  قرار دارد و یا مدل  [14و  13]شبکه اساسی بر پایه ساختارهایKH  با یک مدل ذهنی توسعه
 .[33] .کندمیکه عقاید گسسته را بجای عقاید پیوسته دریافت  شودمیداده 
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 پژوهش شناسیروش. 3

)تغییر نظام ارتباطات دوسویه  تأثیربررسی  منظوربهپژوهش این مدل محاسباتی      
Communication Regime ) بر عملکرد تیمی در حضورDemographic Faultline  ارائه

نخست، به این صورت که ( است. FM( )0۳۳4و ماس ) کتعمیمی از مدل فال ،مدل این شود.می
 موردعوامل دیگر جامعه تمام یک عامل عقایدش را پس از تعامل با  FMدر مدل  کهدرحالی
تلف پس از درمورد مم های مخرسانی عقاید خود روزبه، به عوامل اجازه کندمی روزرسانیبه بررسی

بنا به هدف  .شود ترشبیهبه شرایط دنیای واقعی  مدلتا اینکه شود داده میتعامل دوگانه/ زوجی 
 .خواهند شدتشریح  این پژوهش هایتعمیمتوصیف و سپس  FMابتدا مدل در ادامه، ، سازیشفاف

 ذیل است:وصیات بگیرید که هر یک دارای خص در نظرعامل را  Nاز  ایمجموعه
نشان داده شده  ]-[1 ,1با اعداد حقیقی در دامنه  k…, x 2x 1xبعدی حاوی  Kیک بردار : عقیده

را  پیوستهعقیده مقدار مم سازمانی مختلف است.  kبه  نسبت هاعاملعقیده  کنندهمنعکساست و 
 .موضع دارندخاص  مسئلهیا علیه یک  له هاعاملکه  کردآن حدی تلقی  عنوانبه توانمی

}- ,1 اعداد صحیحبا  m…, d 2d 1dبعدی حاوی  mیک بردار  : شناسیجمعیتثابت یا  هایویژگی

 idدوگانه برای  هایارزشعوامل است.  ثابت هاویژگی کنندهمنعکسنشان داده شده است که  {1
 وضوحبهجمعیت شناختی عوامل  هاویژگیبرای عملیاتی کردن این فرض اعمال شده است که 

جمعیت شناختی به یک اندازه  هاویژگیکه  گیرندمیفرض  هاآنهستند. همچنین  تشخیصقابل
 کندیبهبا  اندثابتسن یا تحصیالت افراد است که  هاویژگین اینمونه برجسته و متمایز هستند.

 .کنندمیتغییر 

 iروابط بین فردی میان  واسطهبه jبر عامل  i، جهت و قدرت نفوذ اجتماعی عامل FMدر مدل      
است. عالمت  ij0 ≤ w 1 ≥که در آن  شودمینشان داده  Wکه با ماتریس وزن  شودمیتعدیل  jو 

بدین معنی  ijw 0 = این، برعالوه. هستبه ترتیب مثبت و منفی  تأثیر دهندهنشان ijwمثبت و منفی 
 هستند. تفاوتبینکه نسبت به همدیگر است که ارتباطی بین این دو عامل وجود ندارد و یا ای

تا  شودمیتصادفی انتخاب  صورتبهیکنواختی  طوربه، یک عامل سازیشبیهدر هر گام زمانی 
با احتمال  زمانهمخود را  هایوزننماید یا اینکه  روزرسانیبهعقاید خود را  زمانهم طوربهاینکه 

( فرض گرفتند که یک عامل بردار عقیده یا 0۳۳4و ماس ) کرسانی کند. در اینجا، فالروزبه 3/۳
فرایندهای  هاآن. نمایدمی روزرسانیبهماتریس وزنی خود را پس از تعامل با کلیه عوامل دیگر 

 :دهندمیانجام ( 9رسانی را براساس عالمت معادله )روزبه
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              {
𝑜𝑖𝑘,𝑡 + ∆𝑜𝑖𝑘,𝑡 ( 1 −  𝑜𝑖𝑘,𝑡)  , ∆𝑜𝑖𝑘  

𝑜𝑖𝑘,𝑡 + ∆𝑜𝑖𝑘,𝑡 ( 1 +  𝑜𝑖𝑘,𝑡) , ∆𝑜𝑘,𝑡
= ik,t+1) oik,to -jk,t (o ijw   

1

2(𝑁−1)
= ik,tΔ o

 (2) 
 

نسبت به عامل  iد که وزن بین فردی عامل کردنفرض  ]03[و ماس  کاوزان، فال روزرسانیبهبرای 
j  (:3جمعیت شناختی است )معادله  هاویژگیدر عقاید و  هاآن هایشباهتتابعی از 
 

wij,t+1 = 1-
∑ |𝑑𝑖𝑚,𝑡−𝑑𝑗𝑚,𝑡|+ 

𝑀

𝑚=1
∑ |𝑜𝑖𝑘,𝑡−𝑜𝑗𝑘,𝑡| 

𝐾

𝑘=1

𝑀+𝐾
                                                  (3) 

 
جداگانه  طوربهرا  یافتهتعمیم مدلرا اصالح و  FMمدل ، حاضر سازیمدلبنا به مقاصد      

که در  یافته استزوجی تغییر  نظام بهنظام ارتباطی عوامل  ،پژوهشدر این . ایمهکرد وتحلیلتجزیه
. نظام ارتباطی در نمایدمی روزرسانیبهرا پس از تعامل با تنها یک عامل دیگر  اشعقیدهآن هر عامل 

. نمایدمیقوانینی را تعریف  کنددر چه زمانی ارتباط برقرار و چه کسی با چه کسی  اینکه بارابطه 
 ایگونهبهرا محدود سازد  کنندمیبرخورد  واحددرآنکه  هاییعاملواقعیت اجتماعی ممکن است تعداد 

مفروض است(  FMکه در مدل  گونههمان) نمایندمیارتباط برقرار  زمانهم طوربهکه تمامی عوامل 
ظاهر  نهایتبیموارد  عنوانبهو یا ارتباط بین تنها دو عامل انتخابی از میان تمامی عوامل احتمالی 

( بدون تغییر باقی 3( و )0اما رابطه ) یابد.می( تغییر 4به رابطه ) (9رابطه ) ،تردقیق طوربه. شوندمی
 .ایمنامیده EFM یا یافتهتعمیمماس ـ  ک. این مدل جدید را مدل فالمانندمی
 

Δ oik,t =
1

2(𝑁−1)
  wij (ojk,t - oik,t)                                                                          (4) 

 

تصادفی به وضعیت وقوع از  هاعامل سازیفعالروش  پژوهشبرای ادامه این  بعد مرحلهدر      
گرفتن مجاورت جغرافیایی عوامل در زمان  در نظر حاضر،. عنصر کلیدی مدل یافته استپواسون تغییر 

لحاظ ه که هر چه دو عامل ب کنیممی. با انجام این کار، فرض هاستآنعقیده  هایپویایی سازیمدل
به همدیگر  هاآنجغرافیایی عوامل احتمال اینکه  بافاصلهباشند، در مقایسه  ترنزدیکجغرافیایی به هم 

برای تعامل  i که عامل کنیممی، این احتمال را جریمه دیگرعبارتیبهتعامل داشته باشند بیشتر است. 
. بهترین روش برای عملیاتی کردن این مفهوم در شودمیانتخاب  ijd هاآنمکانی  فاصله با jبا عامل 

 است. Activation Regimeیک مدل مبتنی بر عامل از طریق 
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که در  EFM هایمدلکلیدی  هاویژگی 9جدول که در بخش قبلی گفته شد در  طورهمان     
و ماس  کفال هایمدلرا با که در آینده ارائه خواهد شد  P-EFMو  گرددمیگزارش سمینار ارائه 

نهایی مدل  هایمؤلفهاز  ایخالصه 0در جدول همچنین ده است. شمقایسه  [19] کو گرو و فال [30]
 است. شدهارائه مقاله
 

 اندگرفته در نظرپویایی عقاید که تئوری فالتالین را  هایمدل. مقایسه 9جدول 
 Flache and 

Mäs (2008) 

Grow and Flache 

(2011) 

EFM EFM-P 

Supporting Theory Faultline 

Strength 

Faultline Strength Faultline 

Strength 

Faultline Strength 

Dimension K K K K 

Uncertainty     

Communication 
Regime 

Group Group Dyadic Dyadic 

Activation Regime Random Random Random Poisson 

 

( روشی را توسعه دادند که قادر به حفظ 0۳۳4و ماس ) کفال. Faultlineمحاسبه میزان قدرت 

 Faultline Strengthمیزان  .کندمیتغییر  Faultline Strength کهدرحالی هستمقدار ثابت تنوع 
جمعیت شناختی دارای  هاویژگیمتغیر است. تمامی  9و  3/۳که بین  دهیممینشان  fرا با پارامتر 

بدین معناست که همه  f = 0.5 کهدرحالیباشد،  ترنزدیک 9به  fهمبستگی باالتری هستند اگر مقدار 
 خصوصیاترابطه بین  f رامتردارای حداقل قدرت است. پا Faultlineناهمبسته هستند و  هاآن

 %4۳بدین معنی است که  f = 0.8و  d = 3 مثال، طوربه. کندمیجمعیت شناختی عوامل را تعیین 
((%100*f  هاآنجمعیت شناختی دوم عوامل با ویژگی جمعیت شناختی اول  هاویژگینخست 

یکسان است و مابقی عوامل دارای مقدار معکوسی هستند. همچنین، برای سومین ویژگی عوامل، 
4۳% (%50*f)  تا  هاآندارای ارزش یکسانی با ویژگی اول هستند، درنتیجه(N/2 + 1) امین عامل

عوامل دارای ارزش یکسانی هستند و  (f*50%) %4۳. بار دیگر، آورندمی به دستمقدار معکوسی 
 .هایت بقیه عوامل دارای مقدار معکوسی هستنددرن
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 مقالهپیشنهادی نهائی  عقیده هایپویایی هایمدل هایمؤلفهخالصه  .0جدول 
 Description Abb. Value/Range of Values/Equation 

Agents 
 

Type Individuals Each agent 
represents 

an 

individual 

- - 

Attributes     

Opinion The opinion 

of agent i on 

k’th Meme 

oik [-1, 1] 

Demographic 
Attribute 

The m’th 
salient 

demographi

c attribute of 

agent i 

dim {-1, 1} 

Coordinates The 

geographical 
coordinates 

of agents 

xi, yi [-1, 1] 

Interpersonal 

Weights 

The 

direction 
and strength 

of the social 

influence of 
agent i on 

agent j 

wij wij,t+1 = 1-

∑ |𝑑𝑖𝑚,𝑡−𝑑𝑗𝑚,𝑡|+ 
𝑀

𝑚=1
∑ |𝑜𝑖𝑘,𝑡−𝑜𝑗𝑘,𝑡| 

𝐾

𝑘=1

𝑀+𝐾
 

Methods: Attraction Agents get 

closer in one 
or more 

opinion(s) 

 
 

-  

 
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 

- 

Paramet
ers 

Modeling 
Parameter

s 

 
Communication 

Regime 

 
Define the 

rules about 

who is 
communicat

ing with 

whom at 
what time? 

 
- 

 
Pairwise/Dyadic 

Activation 

Regime 

Define the 

timing of 

activation, 
or the 

probability 

that an agent 
gets called 

and take its 

- Poisson 
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 Description Abb. Value/Range of Values/Equation 

action 

Global 
Variables 

Population Number of 
agents in the 

model 

N 20 

Iterations Number of 

time steps in 

each run of 
the model 

- 1000 

 

دو اصل درمورد عملکرد تیمی  [31و  34]ان قال و مورنی Faultlineنظریه . معیارهای خروجی
میزان قدرت دوم و سطح اجماع و  Faultlineروابط بین میزان قدرت  اول :کندمیتصریح 

Faultline  که اختالفات در عقاید با تقسیمات جمعیت شناختی مرتبط هستند. برای  ایدرجهو آن ها
( چهار معیار 0۳۳4و ماس ) کاین روابط را بازسازی نماید، فال تواندمی FMارزیابی اینکه آیا مدل 

 خروجی به شرح ذیل را تعریف کردند:

 

 سازینرمالبرای  که در کل گروه شودمیاز تعداد بردارهای مختلف عقیده مشتق  .تنوع عقیده
 وجود دارد گروهعقیده که در  اختالف. تنوع عقیده این عدد را از موارد شودمینشان داده  N برتقسیم

نشانه اجماع کامل باشد  ربرابر با صف زمانی که ومتغیر است  9و  ۳. این معیار بین آوردمی به دست
در حداقل عقایدشان اگر  شوندمیگرفته  در نظراست. بردارهای عقیده دو عامل متفاوت از همدیگر 

و ماس  کفال یدر مقالهیا بیشتر متفاوت باشند، چنانچه  ۳۳9/۳ حداقل با بزرگیبعد  k از یک بعد
باال هر دو داللت بر  سازیقطبیاست. شایان ذکر است که اجماع کامل و دو شدهمطرح( نیز 0۳۳4)

 تنوع عقیده پایین دارند.

فضای عقیده محاسبه  بعد K میانگین انحراف معیار عقاید در سرتاسر کلیه ورتصبهواریانس عقیده: 
متغیر است.  9و  ۳و بیانگر میانگین فاصله میان عقاید عوامل مختلف است. این معیار نیز بین  شودمی

حداکثر و برابر  طوربهشدن کامل با دو زیرگروه  دوقطبیاجماع کامل و یک نشانه  دهندهنشانصفر 
است. الزم به ذکر است که سطح باالی واریانس عقیده الزاما  حاکی از دوقطبی شدن  اختالف عقیده

قوی در تمامی ابعاد  هایتفاوتباال باشد که دارای  تواندمیگروه نیست. واریانس عقیده درصورتی 
 .نباشنددر کل ابعاد همبسته  هاتفاوتفضای عقیده باشد، اما این 
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به تعداد کوچکی از  گروهکه براساس آن یک  آوردمی به دسترا  ایهدرج .تمایالت قطبی
و  ک. به تبعیت از فالدارندکه عقاید حداکثر مخالف در کلیه ابعاد کند تفکیک میمخالف های خوشه
عوامل محاسبه  هایزوجشدن را با استفاده از واریانس توافق زوجی در کلیه  دوقطبی (،0۳۳4ماس )

و به ارزیابی  کندمیمانند دو معیار قبلی، این یکی نیز مقدار صفر را برای اجماع کامل حفظ ؛ کنیممی
. حداکثر میزان دوقطبی شدن نمایدمیکمک  گروهشدن یا اجماع در توزیع عقیده یک  دوقطبیدرجه 

(Polarization = 1)  که جمعیت بطورمساوی به دو منتهی الیه طیف مقیاس آیدمی به دستزمانی 
 تقسیم شود و تمامی ابعاد عقیده دارای همبستگی کامل باشند. 9و + 9-عقیده در 

 

 یا ثابت جمعیت شناختی هاویژگیرابطه بین  .(Cov(d,o)) دعقایخصوصیات ثابت ـ کوواریانس 

کوواریانس بین بردار عدم تشابهات  صورتبهو  نمایدمی گیریاندازهرا  هاآنعوامل و بردار عقیده 
، معیارهای jو  i. برای هر زوج شودمیجمعیت شناختی زوجی و عدم تشابهات عقیده زوجی محاسبه 

i,j عدم تشابه 
d∆ وi,j

o∆ ( محاسبه 4( و )7مطابق با روابط )شوندمی. 
 

∆d
i , j =

1

𝐷
∑ ∣𝐷

𝑑=1  did - djd∣                                                                                    (7) 

∆o
i , j  = 

1

𝐾
∑ ∣𝐾

𝑘=1  oik - ojk∣                                                                                   (8) 

 
 .شودمی( محاسبه 1رابطه ) صورتبهو کوواریانس 

 

Cov (d,o) = 
∑ ( ∆d𝑖,𝑗 i,j− ∆d i ,j)( ∆d i,j− ∆d i ,j)𝑖≠𝑗

𝑁(𝑁−1)
                                                      (9) 

 
 هادادهیافته ها و تحلیل . 4

؛ شده استمقایسه  FM با نتایج مدل آنهاو نتایج  ،ارائه EFM هایمدلدر این قسمت، نتایج      
که  گیریممی در نظررا  D = 3،( N = 20عامل ) 0۳ پژوهش نیزدر این (، 0۳۳4و ماس ) کمانند فال

باشد. بعالوه، به شکل یکنواختی  K = 4و  9-یا  9+ تواندمی هاآندر آن ویژگی جمعیت شناختی 
. دهیممیتصادفی به هر یک از عقیده اولیه عوامل اختصاص  طوربهرا  9و + 9-عددی بین 

 هایترتیبجمعیت شناختی برجسته در  هاویژگیمیان عقاید و  ایاولیه، هیچ همبستگی دیگرعبارتیبه
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، اوزان متقابل اولیه عوامل براساس عقاید اولیه درنهایتوجود ندارد.  این پژوهشمدل  سازیشبیه
 محاسبه خواهند شد.

   

 
 EFM (N = 20, K = 4, D = 3) مدل سازیشبیه اینمونهعقیده در یک اجرای  هایخوشهتشکیل توزیع و . 0شکل 

 
را نشان  EFMنمونه مدل  سازیشبیهعقیده در یک اجرای  هایخوشهتشکیل توزیع و  0شکل      
. شودمییکنواخت تصادفی شروع  طوربه سازیشبیهکه  دهدمینقشه باال سمت چپ نشان  .دهدمی

 وجود دارند، 0و یا مم  9افراطی درمورد مم  هایدیدگاهبا )افرادی( در حالت اولیه، عواملی  کهدرحالی
. اندشدهو به سمت مرکز نقشه نزدیک  اندشده رومیانه گرایانافراطبسیاری از این  0۳۳در تکرار 

. اندظاهرشده( -03/۳،  -03/۳( و )03/۳، 03/۳، دو خوشه عقاید در حدود )4۳۳، در تکرار حالبااین
، این دو خوشه عقاید به سمت کنیممیحرکت  9۳۳۳و  4۳۳ راربه سمت تک 1۳۳از تکرار  همچنان که

که عقاید  شودمی، مشاهده 9۳۳۳در تکرار  .شوندمی( از همدیگر دور -3/۳، -3/۳( و )3/۳، 3/۳نقاط )
جداگانه  طوربهرا  عقایدش هر عاملبدین دلیل که ، شوندمی ترازهمعوامل در قطر فضای عقیده 

، حالدرعین. نمایدمی روزرسانیبهبعد  آنهر بعد با میانگین اختالف عقیده یک عامل مخالف در  برای
مم دارای عقاید  4که در هر یک از  شوندمیعوامل با احتمال بیشتری جذب آن دسته از افرادی 

عقیده خود  هایگروهرا در  شانموقعیتکه  کنندمی، عوامل عقایدی را اتخاذ روازاینمشابهی هستند. 
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با  افراد، حالدرعین. سازندمیمتعادل  موردمطالعهاز سایر عوامل جامعه  شانزوجیبا توجه به اوزان 
بیشتری  احتمالبهو درنتیجه  گیرندمیاز جامعه فاصله  تریکوچکعقاید افراطی کمتر تنها از کسر 

، دهدمیدو بعد عقیده روی  این حالت در هر طورکههمان. شوندمیبه مرکز حفظ  ترنزدیکعقاید 
به  تدریجبه مقادیر. این نمایندمییکسانی را از میانگین گروه اتخاذ  فاصله تقریبا عوامل در هر دو بعد 

 .کنندمیسمت قطر فضای عقیده حرکت 
با مقایسه معیارهای خروجی یک اجرای  EFMمدل  هایپویاییمورد خرده  ، در3در شکل      
( جزئیات بیشتری ارائه f = 0.6( و ضعیف )f = 1های قوی ) Faultlineمدل با توجه به  اینمونه

 کهدرحالی. دهدمیهای ضعیف و قوی نشان  Faultlineتفاوتی را برای م. نتایج روندهای شده است
، در حالت یابدمیشدن عقاید با گذر زمان کاهش  دوقطبیضعیف، واریانس و  Faultlineدر حالت 

Faultline ،گونه همبستگی نتایج هیچ کهدرحالیاین،  برتقریبا  صعودی است. عالوهاین روند  قوی
همبستگی ، دهندمیضعیف نشان ن Faultlineجمعیت شناختی در وضعیت  هاویژگیبین عقاید و 

 .شودمیقوی مشاهده  Faultlineمتوسطی را در انتهای فرایند در سناریوی 
 

 
 EFM (N = 20, K = 4, D = 3) مدل سازیشبیه اینمونهاجرای  درتغییر در معیارهای خروجی  .3شکل 

 
 ایهزمانشامل تصادفی بودن هستند، تکرار هر مدل برای  EFM و FMهر سه مدل  ازآنجاکه     

میانگین مقادیر را  4بر متوسط معیارهای خروجی اهمیت دارد. شکل  گیرینتیجهن قراردادزیاد و مبنا 
 و FM هایمدلمتفاوت بین  Faultline باقدرتتکرار هر یک از چهار معیار خروجی  3۳۳طی 
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EFM  نظریه  در شدهبینیپیشصریحا  از الگوی  4. شکل کندمیرا مقایسهFaultline ان قال و مورنی
 قدرت باسازگاری  طوربه Cov(d, o) شدن عقاید، واریانس عقاید و دوقطبییعنی ؛ کندمیپشتیبانی 

Faultline  سفر برای تمامی معیارهای خروجی  تقریبا خاص ، میانگین نتیجه  طوربه. یابندمیافزایش
(، افراد پس از تکرارهای کافی f = 0.5ضعیف ) Faultlineکه در حضور  این استحاکی از  الذکرفوق

 .رسندمیمدل در مورد تمامی مم ها به اجماع کامل 
 نسبتا   هاگروه(، f = 1همبسته باشند ) کامال افراد  ثابت خصوصیات کهدرصورتیاز سوی دیگر،      

یکسان میانگین قطبش عقاید و میانگین  تقریبا با مقادیر  4در شکل  طورکههمان، شوندمی دوقطبی
 Faultlineنقش  Cov(d, o)واریانس عقاید نشان داده شده است. بعالوه، میانگین مقادیر متناظر 

به . نمایندمیعقاید هر مم در سازمان را برجسته  گیریشکل هایپویاییجمعیت شناختی در خرده 
جمعیت شناختی تبیین  Faultlineبا  توانمی، قطبش مشاهده شده عقاید را حداقل تاحدی عبارتی
 وردبررسیمتحت شرایط  Cov(d,o) شدن عقاید و دوقطبی. افزایش یکنواخت واریانس عقاید، کرد

. هستان قال و مورنی Faultline( همسو با نظریه 3۳۳، تعداد تکرار= K = 4 ،D = 3، 9۳۳۳)تکرار= 
شدن  دوقطبیکه افراد همواره سطح باالیی از  دهندمینشان  سازیشبیهدر حالت تنوع عقاید، نتایج 

 .دهندمیرا نشان 
معطوف  EFMو  FM هایمدلتغییر روش ارتباطی با مقایسه نتایج  تأثیراکنون، توجه خود را به      
برای مدل  Cov(d,o) عقاید، واریانس عقاید و سازیقطبیمیانگین مقادیر ، 4شکل  مطابق. نماییممی

EFM  همواره بیشتر از مدلFM برطی میان افراد تأکید دارد. عالوهاست که بر اهمیت روش ارتبا 
که زمانی که  دهندمی، نتایج نشان دیگرعبارتیبهاست.  FMاین، تنوع عقاید تاحدی کمتر از مدل 

پس از  رسانیروزبه)در مقابل  نمایدمی روزرسانیبهرا پس از هر تعامل واحد با یک فرد  اشعقیدهفرد 
قابل نین الگویی . چشودمیدر جامعه مشاهده  تعامل با کلیه افراد(، اجماع کمتر و قطبش بیشتری

، کنندمی روزرسانیبهکلیه افراد  گیریمیانگینافراد عقایدشان را با  زمانی که زیرا؛ بینی استپیش
خود سطح نهایی  نوبهبهکه  کنندمینزدیک  ایجامعهخودشان را به هنجار  هاآن، FMمانند مدل 

، افراد با EFMارتباطی زوجی، مانند مدل  درروش، حال این با. دهدمیاجماع میان افراد را افزایش 
 .کلیتا اجماع  یابندمیاحتمال بیشتری به اجماع محلی دست 
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تعداد تکرار و  3۳۳ بربالغ)میانگین  EFM و FM هایمدلبر معیار خروجی بین  Faultlineمیزان قدرت  تأثیرمقایسه  .4شکل 

 (N = 20, K = 4, D = 3در هر تکرار،  اجرا 9۳۳۳

 
بر میانگین معیارهای خروجی،  ایمکردهایجاد  FMی که در مدل هایتعمیم تأثیربرای درک      

یم: روش کردرا طراحی  FMتغییر عمده در مدل  تأثیر مندنظامآزمایش مجازی را برای آزمون 
 قرارگرفته بررسی مورد( 0۳۳4و ماس ) کفال در پژوهش Faultline (f)قدرت  تأثیرارتباطی. اگرچه 

 ایعمدهتا بررسی کنیم که آیا همبستگی  ایمگرفته در نظر ی پژوهشمجازاست، آن را در آزمایش 
را برای درک  مذکوررا کنترل و پارامتر  سازیمدلسایر پارامترهای  بین معیارهای خروجی وجود دارد.

بار اجرا  3۳۳آمده است. هر ترکیب پارامتری  3خالصه در جدول  طور بهتغییر دادیم که  آنها تأثیرات
 محاسبه شود. گرایانافراطتا میانگین تعداد  شد
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 هاطراحی پیکربندی آزمایش .3جدول 
Independent Variables No. of Test Cases Values Used 

Faultline Strength (f) 6 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 

Model 3 FM, EFM 

Control Variables No. of Test Cases Values Used 

Number of Memes 1 4 

Number of Demographic Attributes 1 3 

Initial Belief Distribution 1 Random 

Maximum Iteration 1 1,000 

Number of Agents 1 20 

Number of Replications 1 500 

Dependent Variables No. of Test Cases Values 

Opinion Diversity - - 

Opinion Variance - - 

Opinion Polarization - - 

Cov (d, o) - - 

 
و تعامالتشان بر  Faultlineمدل و قدرت  تأثیررا برای بررسی میزان  ANOVAنتایج  4جدول      
(، مجموع DFقبیل درجات آزادی )شامل منابع تنوع، از  4. جدول دهدمیمعیار خروجی را نشان  4

. هست( p-valuesمتناظر ) داریمعنی(، و سطوح F) F-ratio(، MS(، میانگین مجذور )SSمربعات )
باشد، عامل متناظر اهمیت  ترکوچک p-valueباالتر باشد یا هرچه  F، هر چه نسبت طورکلیبه

 = F (2, 3.03) = 412.99, pید )( در تنوع عقاEFM و FM)یعنی  هامدلبیشتری دارد. نتایج بین 

 = F (2, 19.25)(، قطبش عقاید )F (2, 61.7) = 1327.41, p = 0.00(، واریانس عقاید )0.000

709.91, p = 0.000 و )Cov (d,o) (F (2, 42.86) = 412.99, p = 0.00) هایتفاوت 
، شاهد تفاوت  Faultline. عالوه بر این، به هنگام بررسی اثر قدرت دهندمیرا نشان  داریمعنی
 ,F (1(، واریانس عقیده )F (1, 0.79) = 107.96, p = 0.000بین مقادیر تنوع عقیده ) داریمعنی

61) = 1310.79, p = 0.0000( قطبش عقیده ،)F (1, 22.15) = 816.63, p = 0.000 و )Cov 

(d,o) (F (1, 55.49) = 1433.99, p = 0.0000) .هستیم 
 مدل Faultlineکه تعامالت معناداری میان قدرت خط  دهندمینشان  ANOVAایج بعالوه، نت     

 = F (2, 86.63)، واریانس عقیده )(F (2, 0.27) = 37.703, p = 0.000)در تنوع عقیده 

1861.60, p = 0.00( قطبش عقیده ،)F (2, 23.41) = 863.14, p = 0.00 و )Cov (d,o) (F 

(2, 78.64) = 2032.19, p = 0.00)  روش  زمانهم تأثیروجود دارند. این امر بدین معنی است که
عقاید  هایپویاییبر معیارهای خروجی مدل  Faultlineو میزان قدرت  سازیفعالارتباطی، روش 
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افزایشی نیست. بلکه رابطه بین هر یک از متغیرهای مستقل و متغیر وابسته به ارزش متغیرهای 
 تعاملی دیگر بستگی دارد.

 
 هاآزمودنیتأثیرات میان  هایآزمونبرای  ANOVAنتایج  .4جدول 

Outcome 

Measure 
Source 

Degrees of 

Freedom 
SS MS F P-Values 

Opinion 

Diversity 

Model 2 6.06 3.03 412.99 2.13e-177 

F 1 0.79 0.79 107.96 3.05e-25 

Model × f 2 0.55 0.27 37.703 4.45e-17 

Opinion 
Variance 

Model 2 123.55 61.77 1327.41 0.00e+00 

F 1 61.00 61.00 1310.79 4.09e-277 

Model × f 2 173.27 86.63 1861.60 0.00e+00 

Opinion 

Polarization 

Model 2 38.51 19.25 709.91 1.77e-297 

F 1 22.15 22.15 816.63 1.08e-175 

Model × f 2 46.82 23.41 863.14 0.00e+00 

Cov (d, o) 

Model 2 85.73 42.86 1107.65 0.00e+00 

F 1 55.49 55.49 1433.99 5.46e-302 

Model × f 2 157.29 78.64 2032.19 0.00e+00 

 
 هاو پیشنهاد ایجنت. 5

خود  همنوعانمتشکل از  هاسازمانتواند جدا از نهادها و که انسان امروزی نمی بپذیریم اگر     
سرچشمه گرفته  هاسازمانزندگی نماید، پس باید قبول کرد که بخش زیادی از رفتارهای وی از این 

 سازمانیفرهنگبه رفتار رسمی کارکنان شکل بدهد،  هاسازماناست. اگر قوانین و مقررات موجود در 
 .کندمیکارکنان را دیکته  غیررسمیرفتار 
تعالی  نهایتا فرهنگی و  دهیجهتکمک شگرفی به  واندتمی سازمانیفرهنگرصد تحوالت      

دقیق برای  ریزیبرنامهبه  تواندمیسازمانی داشته باشد. فهم مدیران از نتیجه تغییر و تحوالت 
بررسی انتشار مم های جدید در سازمانی باشد.  پژوهیآیندهمقدمه یک  نوعیبهه و کردسازمان کمک 

تعیین مسیر را مسیر آینده سازمان را تغییر دهند و  توانندمیکه  یهایفرهنگخرده عنوانبه هاسازمان
از مدتی  پسباشد و  تأثیرگذارافراد  هایفعالیتبر  تواندمیاهمیت است. انتشار مم ها  حائزنمایند 

(، برای بررسی 0۳۳4و ماس ) کعملکرد سازمان را تغییر دهد. در این مقاله، به تبعیت از فال تواندمی
در مدل  کهدرحالی .شده است مطرح FMدو تعمیم از مدل  ،روش ارتباطی و موقعیت افراد تأثیرمیزان 

در  داریم در نظرو  یافته( روش ارتباطی افراد به روش زوجی تغییر EFMماس بسط یافته )-کفال
 عنوانبهاحتمال تعامل افراد را  (،EFM-Pپواسون ) سازیفعالماس بسط یافته با روش -کمدل فال

که افراد در فواصل دورتر نسبت به افراد  دهیم تأثیر ایشیوهبه  هاآنتابعی از مجاورت جغرافیایی 
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ان قال و مورنی،  Faultlineنتایج نظریه  .باشندتعامل  با احتمال کمتری با همدیگر در به همنزدیک 
. از یابدمیکاهش  Faultlineقدرت افزایش که در آن عملکرد تیمی با  دهندمیقرار  موردحمایترا 

معیار  4 واسطهبهکه  سازندمیسوی دیگر، این نتایج اهمیت روش ارتباطی بر عملکرد را برجسته 
بردیم که تر، پیخاص طورهد. بکردنمطرح آن را ( 0۳۳4و ماس ) کآمد که فال به دستخروجی 

استفاده از روش ارتباطی زوجی موجب افزایش قطبش و کاهش اجماع میان افراد در مقایسه با مدل 
FM  شودمیپایه. 
تعامل نقش مهمی در وضعیت نهایی فضای  بندیزمانکه  این استیافته این پژوهش  ترینمهم     

اجتماعی  هاینظامدر ماهیت وابسته  توانمی. دلیل آن را نمایندمیعقیده در یک جامعه معین ایفا 
چشمگیری  طوربه توانندمیپذیرندگان اولیه یک عقیده یا ایدئولوژی خاص  هاآنکه در  کرددنبال 

 فرهنگخردهیا  پیکربندی نهایی آن جامعه را تغییر دهند. برای نمونه، اگر یک پذیرنده اولیه یک مم
ی باشد، و او با کارکنان نزدیک به خود که دارای خاص در یک سازمان دارای دیدگاه شدیدا  مثبت

جمعیت شناختی مشابهی هستند تعامل داشته باشد، انتظار داریم که خوشه عقیده افراطی را  هاویژگی
، با توجه به عواملی که بر حالاین بابا توجه به آن مم پس از بازه زمانی کافی مشاهده نماییم. 

مثال، اگر  طوربه. خواهند بودانتظار  ، مورد، نتایج مختلفیگذارندمی یرتأثتعامل میان افراد  بندیزمان
افراد معتدل  زمانی کهبا احتمال بیشتری با همدیگر در تعامل باشند، نتایج در مقایسه با  ترافراطیافراد 

 .[1] با احتمال بیشتری تعامل داشته باشند متفاوت خواهد بود
را  هاگروهعملکرد بخواهند  کهدرصورتیکه مدیران سازمانی  دهندمینتایج این پژوهش نشان      

طراحی نمایند که موجب افزایش ارتباط با  ایگونهبهرا  شانکاریفضای  بایستمی ،افزایش دهند
بستری برای افزایش  تواندمیبدین معنی که فضای کاری شود.  گروههمدیگر و هر یک از اعضای 

به  نهایتا  انسانی مفید شده و  هایکلونیباعث  درنهایتط افراد را فراهم کند و هدفمند تعامالت و رواب
 افزایش راندمان کاری منجر شود.

که باعث صمیمیت افراد در محیط کار شود یا حتی موجب ایجاد  سازمانیفرهنگاز نگاه دیگر،      
عقاید  راستاییهمر جهت خارج از محیط سازمان شود، خصوصیات خوبی را د هاییوابستگیروابط و 

. در نمایدمیزمینه تحقق اهداف و راهبردهای اصلی سازمان را فراهم  درنهایتو  کندمیافراد ایجاد 
زمان شرایطی را  درگذریی که روابط محدود سازمانی را در دستور کار دارند، هاسازمانطرف مقابل 

از افراد به یکدیگر شباهت فکری  یکهیچمتفاوتی هستند و  نسبتا که افراد دارای عقاید  آورندمیپدید 
ه است، کردرا برای افراد فراهم  ایایزولهفضاهای کاری  اصطالحا که  سازمانیفرهنگندارند. در این 

 .شودمیباعث دور شدن سازمان از اهدافش  بلندمدتدر 
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سودمندی را در این خصوص ارائه نماید و نتایج  هایبینش تواندمی این پژوهشمدل پیشنهادی      
. ایجاد قرارداد مورداستفادهسازمان  راهبردی در ریزیبرنامهو  گذاریمشیخطدر  توانمیآن را 
جدید سازمانی نظیر ورزش یا تفریحات مشترک و تشریک مساعی بیشتر افراد  هایفرهنگخرده

 .خواهد شدمنجر به تشکیل یک سازمان منسجم مشخصی  زمانمدتدر سازمان، پس از  تأثیرگذار
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