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مدلسازیموضوعتقلبدرامتحان

استفادهازتئوریبازیهاجهتتحلیل
موضوعتقلب

دکترحامدکبریایی:استادراهنما-محمدصالحزاهدی:نامدانشجو
مهندسیبرقوکامپیوتر،دانشگاهتهراندانشکده

نتایج مقدمه
،  بازی شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که در علوم اجتماعی و به ویژه در اقتصاد، زیست شناسینظریه 

از زمینه های دیگر  مهندسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، علوم کامپیوتر، بازاریابی، فلسفه، روانشناسی و بسیاری
.مورد استفاده قرار می گیرد

قعیت زمانی  این مو. بازی تالش می کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی کندنظریه 
 این دانش  هدف نهاییِ. پدید می آید که موفقیت یک فرد وابسته به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می کنند

.یافتن راهبرد بهینه برای بازیکنان است

از  بازی شامل مجموعه ای از بازیکنان، مجموعه ای از حرکت ها یا راهبردها و نتیجه مشخصی برای هر ترکیبیک 
ازیکن در  پیروزی در بازی تنها تابع شانس نیست، بلکه اصول و قوانین ویژه خود را دارد و هر ب. راهبردها می باشد

. طول بازی سعی می کند با به کارگیری آن اصول، خود را به بُرد نزدیک کند

ر زمینه های  از آنجائیکه تقلب د. که قصد بررسی آن را داریم، تحلیل موضوع تقلب با نظریه بازی ها استمساله ای 
ر همه  مختلفی صورت می گیرد و در هرکدام باید به مسائل مختص به خودش توجه نمود و موضوعی نیست که د

رو مساله مورد  انواع تقلب یکسان باشد، لذا باید موضوع تحقیقات و پروژه را دقیق تر و جزئی تر مشخص کنیم؛ ازین
. می باشد"تحلیل موضوع تقلب در امتحان با نظریه بازی ها"تحقیق 

ا موضوع  از انجام این پروژه بررسی و تحلیل رویکردها و استراتژی های مختلف بازیگران گوناگون در رابطه بهدف 
دانشجو به  هدف و آرمان نهایی پروژه این است که می خواهیم ببینیم با چه استراتژی ای، میل و انگیزه. تقلب است

رای تقلب  تقلب کردن در امتحان کم می شود؟ با چه استراتژی ای، میل دانشجویان عادی که در تقلب نقش دارند، ب
ر امتحان  رساندن کم و یا برای جلوگیری از تقلب زیاد می شود؟ و با چه استراتژی ای استاد بهتر متوجه تقلب د

(  یا دانشجویان خاطی)می شود که این مطلب حاوی این نکته است که در صورت فهمیدن استاد، با دانشجو 
.  برخورد می شود که این موضوع در تقلب سایر دانشجویان نیز تاثیر می گذارد

ازیگران  کردن بمشخص ابتدا به برای این کار . درختی می رویمبه فرم مدل سازی موضوع تقلب، به سراغ برای 
لب  سپس به بررسی عوامل موثر در تق. و در ادامه استراتژی های بازیگران را مشخص می کنیممی پردازیم 

ن موضوع  برای مدل سازی ای. می پردازیم تا بتوانیم تابع منفعت و نیز احتماالت داخل بازی را بهتر مدل کنیم
. بیش از ده بار مدل ها ویرایش شده اند تا به مدل مطلوبی دست پیدا کنیم

قیت در تقلب  با در نظر گرفتن اثر کاهش سود تقلب توسط استاد، برخورد استاد با تقلب، میزان موفمدل سازی 
اد و و میزان درستی اطالعات حاصل از تقلب، اثر هزینه اقدامات پیش گیرانه استاد، اثر کاهش اعتبار است

.دانشکده در صورت انجام شدن تقلب و تاثیر اسکیل نمرات و بدون تاثیر لو دادن

قیت در تقلب  با در نظر گرفتن اثر کاهش سود تقلب توسط استاد، برخورد استاد با تقلب، میزان موفمدل سازی 
اد و و میزان درستی اطالعات حاصل از تقلب، اثر هزینه اقدامات پیش گیرانه استاد، اثر کاهش اعتبار است

.دانشکده در صورت انجام شدن تقلب و تاثیر اسکیل نمرات و تاثیر لو دادن

ه آن نکته ای که بسیار حائز اهمیت است آن است که، در هنگام حل و بررسی که در این فصل ب
هر پرداختیم، می توان از زویای مختلف مطلوبیت ها را مورد بررسی قرار داد که سعی شده در

.بخش، بهترین و معمول ترین مطلوبیت ها در نظر گرفته شود

ل به غیر از این موضوع، در این فصل سعی شده هریک از حاالت مختلف، مورد بررسی جامع و کام
است البته یک نکته ای که در انجام مدل سازی و حل این بازی خیلی مهم بوده این. قرار گیرد

ررسی این که تمامی تابع منفعت ها به صورت پارامتری بیان شده و سعی کردیم با تحلیل و ب
. پارامترها، هم مدل سازی و هم نتایج حاصل از آن را به واقعیت بسیار نزدیک کنیم

ند، مزیت البته عالوه بر اینکه پارامتری بودن مدل سازی ها بازی را به واقعیت بسیار نزدیک تر می ک
ختلف  دیگر پارمتری بودن که نباید آن را فراموش کرد آن است که، این بازی برای هر استاد م

و در نظر چون برخی از نکاتی که به آن اشاره می کنیم. می تواند جداگانه بررسی و تحلیل شود
.گرفتیم، برای هر استاد متفاوت است

تند و همانطور که از مدل مان مشخص است، عوامل زیادی برای رسیدن به مطلوبیتمان تاثیزگزار هس
به . خواهد بوداز لحاظ علقانی و منطقی نیز که به موضوع نگاه کنیم، نتایج بر خالف انتظارمان ن

ل تقلب عنوان مثال اگر متقلب بداند که برخورد استاد با دانشجویان بسیار جدی است، احتما
ور کامل اینکه به طور دقیق تر این روابط چقدر باشند، در گزارش به ط. کردنش پایین می آید

. آمده است

جمعبندی
ر تقلب در اینکه موضوع تقلب را بهتر بررسی و تحلیل کنیم، باید این موضوع را در ابعاد مختلف نظیبرای 

موضوعات  تکلیف، پروژه و غیره نیز به طور جداگانه بررسی کنیم، و پس از آن سعی به بررسی همه جانبه این
تقلب در امتحان  چراکه اگر فقط موضوع. داشته باشیم تا نتایج بدست آمده بسیار دقیق تر، بهتر و موثرتر باشند

تقلب در  را جداگانه بررسی و تحلیل کنیم و راهکارهایی پیشنهاد دهیم، ممکن است میل و انگیزه دانشجو به
هدف ما این  . امتحان کم شود، اما میل و انگیزه او برای تقلب در پروژه و تکالیف بیشتر شود؛ هدف ما این نیست

به تقلب  نیست که دانشجو به جای تقلب در امتحان، در پروژه تقلب کند، هدف این است که به طور کلی میل
.  دانشجو کم شود؛ چه در امتحان، چه پروژه، چه در تکالیف و چه در سایر موقعیت ها

هدف ما بررسی  . دانتظار نداریم نتایج بررسی ها و تحلیل موضوع تقلب، نتایج جدید و عجیب و غریبی باشنالبته 
اتژی استاد و تمامی علل تقلب، نحوه تقلب، استراتژی متقلب و سایر دانشجویان، راهکارهای استاد و مراقب، استر

نیم مراقب و غیره است و می خواهیم ببینیم چه انتخاب هر استراتژی به چه نتایجی ختم می شود و سعی ک
. کلی را معرفی کنیم( یا استراتژی ها)بهترین استراتژی 

له هم چنین به این نکته دقت داریم که چون به صورت پارامتری سعی به مدل سازی و حل این بازی و مسا
باشد چه  داشتیم، برخی از این پارامترها برای هر استاد متفاوت است و برای اینکه دقیقا برای هر استاد مشخص

. استراتژی و راهکاری بهتر است، باید این بازی برای هر استاد به صورت جداگانه حل و بررسی شود

لیل نتابج تحلیل موضوع تقلب با نظریه بازی، موضوع بسیار سخت و پیچیده ای است که برای بررسی و تح
ای  این پروژه شروعی بر. حاصل از آن و نیز برای مدل کردن خود بازی نیاز به وقت و انرژی بسیار زیاد دارد

ارشناسی پرداختن به این موضوع بسیار مهم است و لذا پیشنهاد می شود دانشجویانی در ادامه برای اخذ پروژه ک
.  و حتی کارشناسی ارشدشان این موضوع را انتخاب کنند و ادامه دهنده این تحقیق باشند
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