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آموزان صورت گرفته است، ولی در این  هاي اخیر مطالعات فراوانی روي نقش شخصیت بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و دانش در طول سال :چکیده
ي بین شخصیت خود فرد و عملکرد تحصیلی وي بدون در نظر  همچنین در محاسبات آماري فقط به رابطه. مطالعات، مدل جامعی ارائه نشده است

سازي اجتماعی براي بررسی تأثیر شخصیت فرد و دوستانش بر عملکرد  در این پژوهش یک شبیه. ي او از اطرافیانش پرداخته شده استگرفتن تأثیرپذیر
» پنج عامل بزرگ شخصیت«شناسی  هاي چند عاملی ارائه شده است که در آن طراحی عوامل مبتنی بر تئوري روان تحصیلی وي با استفاده از سیستم

توانند توسط افراد خبره جایگزین  اند که می سازي در نظر گرفته شده سازي طراحی شده، پارامترهاي مختلفی براي تنظیم رفتار شبیه در شبیه. است
ي کار در قالب یک ابزار با واسط کاربر مناسب براي وارد کردن پارامترها و  سازي نتیجه هاي شبیه سازي مدل با استفاده از روش پس از پیاده. شوند

ي استاندارد شخصیت که روایی و پایایی آن  نامه ي واقعی از طریق توزیع پرسش داده  یک نمونه. ي روند رفتار عوامل در حین اجرا ارائه شده است اهدهمش
ایران توزیع دانشجوي سال دوم کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت  35نامه بین  این پرسش. آوري گردیده است پیشتر توسط متخصصان بررسی شده، جمع

سازي بر روي این نمونه داده، با در نظر گرفتن شخصیت فرد در معادالت عملکرد تحصیلی وي و اضافه کردن نقش شخصیت دوستان  شده و سپس شبیه
  .شود سازي می در نهایت دیده شده که وارد کردن تأثیر شخصیت دوستان، باعث بهبود در نتایج شبیه. انجام شده است

   سازي اجتماعی هاي چند عامله، شبیه تئوري پنج عامل بزرگ شخصیت، عملکرد تحصیلی، سیستم :واژگان کلیدي
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Abstract: There have been many studies about personality role in students’ studies in recent years. However, 
these studies do not provide a comprehensive model. In addition, statistical researchers have just attended the 
relationship between each individual’s personality and his academic performance without considering the impact 
of people around him on his educationalachievements. In this research, a social simulation has been propounded 
which shows the impact of an individual’s personality and other people around him in his academic performance 
using multi-agent systems. Each individual in the simulation has five personality factors which came from the 
theory of “big five personality”. The simulation is prepared as a tool with a user interface to set parameters and 
see the result of each simulation. The parameters have been considered by experts to be replaced during the test 
phase. Data used for simulation was taken with the help of the “big five personality” questionnaire distributed 
among 35 second-year computer students in Iran University of Science and Technology. Reliability and validity 
of questions have been previously reviewed by experts. Simulation was executed on the data and the results had 
been prepared using each student’s personality and adding the friendship links between them. It has been shown 
that taking into account each student’s friends’ personality can improve the simulation results.  
Keywords: Theory of bigFive Personality, Academic Performance, Multi Agent Systems, Social Simulation  
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  مقدمه -  1
بینی عملکـرد تحصـیلی، یکـی از موضـوعات محـوري       پیش

بسیاري از محققان . شناسی تربیتی است ي روان مورد عالقه
هاي دیده  روانشناسی اعتقاد دارند که بخش مهمی از تفاوت

هـاي   ي ویژگـی  واسـطه ه شده در عملکرد تحصیلی افـراد بـ  
سیاري از این تحقیقـات  ب .]6-1[آنهاستشخصیتی متفاوت 

د که صـفات شخصـیتی، مسـتقل و متمـایز از     ده نشان می
بینـی عملکـرد    هاي شناختی یادگیرندگان، در پـیش  توانایی

   .]3و2[تحصیلی آنان دخالت دارند
 صورت گرفته در این حوزه مطالعات خش قابل توجهی ازب

با ي آن  و رابطهت پنج عامل بزرگ شخصی حول تئوري
پنج عامل بزرگ شخصیت پنج . استفرد عملکرد تحصیلی 

شخصیت وي ي  ویژگی اصلی در هر فرد هستند که نماینده
مطالعات  الگوي پنج عامل شخصیت از طریق .هستند

بسیاري که با استفاده از تحلیل عاملی و با محوریت صفات 
این پنج عامل  .اند دست آمدههشخصیت انجام شده است ب

، 3، سازگاري2گرایی ، برون1ییرنجورخو  روان ازاند عبارت
  .است 5و تعهد کاري 4اشتیاق براي کسب تجربیات جدید

کونارد در مطالعات خود نشان داد که ضرورت توجه به 
نقش صفات شخصیت در تبیین عملکرد تحصیلی افراد از 

یج مطالعات فراوان نتا .]4[اي برخوردار است اهمیت ویژه
که از میان صفات شخصیت، دو ویژگی  داده است  نشان

تعهد کاري و اشتیاق براي کسب تجربیات جدید از اهمیت 
و تأثیر باالتري در عملکرد تحصیلی افراد نسبت به سه 

ي  نویسندگان  مطالعه در اما .]7[دار استبرخورعامل دیگر 
یین رابطه بین تعهد کاري و اشتیاق با عملکرد أعالوه بر ت

رنجورخویی و  ي مثبتی بین صفت روان رابطهتحصیلی به 
دیگر در  سوییاز  .]8[سطح تحصیلی افراد نیز رسیدند

رنجورخویی با پیشرفت  که روان مشخص شد نتایج مطالعات
  . ]9[اي معکوس و منفی دارد رابطهتحصیلی 

مدل جامعی از  که پیشتر ذکر شد یمطالعاتهیچ یک از در 
پیشرفت تحصیلی ارائه نشده هاي شخصیتی بر  تأثیر ویژگی

هاي  ي شخصیت بیشتر فعالیت چرا که محققان حوزه است
ها  نامه هاي آماري از نتایج پرسش سازي خود را روي مدل

هاي  در نوشتهالبته این محققان . ]14و10[اند  متمرکز کرده
هاي صورت گرفته  خود به بسیاري از فاکتورها که در بررسی

از . اند اشاره کرده  نشده گرفته ي شخصیت در نظر در مسئله

غیر از خود فرد  ،ثیر عوامل محیطیتوان از تأ ها می آن جمله
  . ها و غیره نام برد کالسی خانواده، دوستان، هم مانند
هـاي کنـونی    مـدل شناسان در عین حال به مشـکالت   روان

ــد ــاري   مانن ــدگی و محــدودیت محاســبات آم ــاره پیچی اش
مزمان چند فاکتور شخصیت در که بررسی حضور ه  اند کرده

  .]16و15[کند کنار یکدیگر را دشوار می
در بسیاري از مواقـع حتـی در نظـر گـرفتن یـک رفتـار و        

ها نیز سیستم اجتمـاعی را بـه حـدي     فاکتور ساده از انسان
سازي آن عمال ناممکن  بینی و مدل کند که پیش پیچیده می
ها نه تنها رفتار جمعـی کـه    در این سیستم. رسد به نظر می

بـل  هاي اولیه قا حتی رفتار تک تک افراد هم با داشتن داده
بینی نبوده و باید آن را بر اساس روابطی که بین افراد  پیش

  .]17[نمودگیرد دریافت  اجتماع شکل می
سـازي   هاي شبیه ها با استفاده از روش سازي بسیاري از مدل

ي  سازي در حوزه یکی از انواع پرکاربرد شبیه. شوند می  پیاده
هـاي   سـازي بـا اسـتفاده از سیسـتم     هوش مصنوعی، شـبیه 

م اصلی به کار به عنوان مفهو 7ها عامل .است 6مبتنی بر عامل
اي هسـتند   شـده  ریزي هاي برنامه بخش ،سازي رفته در شبیه

که کنترل رفتـار خـود را بـر مبنـاي برداشتشـان از دنیـاي       
  . ]18[اطراف در دست دارند

سـازي مبتنـی بـر     هـاي شـبیه   ترین زیرمجموعه یکی از مهم
در ایـن نـوع   . هسـتند 2یعـامل هـاي چنـد    سازي عامل شبیه

پـذیري،   ماننـدخودمختاري، واکـنش   هایی ها ویژگی سیستم
بـه یـک عامــل   را اجتمـاعی بـودن و قابلیـت کـنش عامـل      

 . ]19[کند اجتماعی تبدیل می
 8سازي اجتماعی ي شبیه ي یک نمونه ارائه مقالههدف این 

براي نمایش نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در روابط بین 
در بعضی از  این عواملو تغییرات ناشی از دانشجویان 

با فرض در نظر گرفتن معدل . هاي رفتاري است شاخص
افراد در یک دوره تحصیلی به عنوان شاخص سنجش رفتار 

توان تأثیر نوع شخصیت هر فرد و دوستانش را بر  آنها، می
  .نمودروي این سنجه بررسی 

بر  سازي اجتماعی و صورت یک شبیهه مدل طراحی شده ب
یک در  دانشجوییاساس روابط بین افراد در یک گروه 

براي بخش اعتبارسنجی . ي تحصیلی تعریف شده است دوره
ها با  این داده. هاي واقعی به کار رفته است سازي، داده شبیه
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گروه  ایني استاندارد شخصیت بین افراد  نامه پرسشتوزیع 
  .]20[اند آوري شده تحصیلی جمع

ي مربـوط بـه    مفـاهیم اولیـه  ایـن مقالـه    نخسـت در بخش 
ابـزار   دومبخـش  ابتـداي  در . شود سازي شرح داده می شبیه

. گیرد پژوهش معرفی شده و صحت آن مورد بررسی قرار می
سازي بـر اسـاس مـدل     ه طراحی شبیهادامه این بخش، ب در

در  .شـود  ي شخصیت و عملکرد تحصیلی پرداخته می رابطه
سـازي اعـم از عامـل،     شـبیه هاي مختلـف   این فصل قسمت

 .شـوند  ها توضیح و بسط داده مـی  محیط، و روابط بین عامل
و  عوامـل به توصیف ریاضی و دقیق روابط بین  این راستادر 

چگونگی تعامل بین آنها و تأثیرگذاري شخصیت هر یک بـر  
 بخش سـوم در  .شود لکرد وي و سایر عوامل پرداخته میعم

سـاز در محـیط واقعـی     شـبیه سـازي   ارزیابی حاصل از پیاده
گیـري مقالـه   نتیجه چهارمدر فصل نهایتأ و  شود میبررسی 
  .دگرد بیان می

هاي مورد  سازي یکی از روش شبیه: سازي شبیه مفاهیم
 .سازي یک مدل است استفاده در علوم مهندسی براي پیاده

ي  بینی نتیجه سازي درك بهتر مدل و یا پیش هدف از شبیه
سازي یک مدل در چهار  شبیه .]21[باشد مییک فرایند 

از انتزاعی کردن  رتیب عبارتگیرد که به ت مرحله صورت می
ي  آوري داده، نوشتن برنامه سازي آن، جمع له و سادهمسأ

 نهایت اعتبارسنجی مدل پیاده شده سازي، و در شبیه
محققان  ،ساز پس از آماده شدن شبیه .]22[است

سازي شده ارائه کرده و  شبیههایی به مدل  ورودي
. کنند هایی از اجراهاي مختلف آن دریافت می خروجی
سازي به  سازي شبیه ها براي تکمیل ساخت و آماده ورودي
سازي را در گذر زمان  ها رفتار شبیه روند و خروجی کار می

  .دهند نشان می
شوند  ها حول مطالعات تئوري طراحی می بسیاري از مدل

هایی چون  با محدودیتي واقعی  چرا که استفاده از داده
ي  آوري داده و اعتبارسنجی از طریق داده جمع  دشواري

ي ها که به مدل ها مدلاین در . همراه استمورد آزمایش 
و  است بسیار کمرنگمعروفند نقش داده 9مبتنی بر تئوري

  .]22[شود دیده نمیال یا اص
هاي مبتنی بر  ها که به مدل  اما در نوع دیگري از مدل

به جاي ساخت یک مدل بر مبناي یک معروفند  10داده
آوري  هاي جمع تئوري انتزاعی، باید آن را بر اساس داده

تا در حد امکان به  طراحی کردشده از طریق آزمایش 
در این مسائل  .ي واقعی مورد بحث نزدیک باشد نمونه
ي یک توضیح مناسب از شرایط حقیقی در یک  ارائه

مدل  .]23[کند پیدا میخاص اهمیت  ي موردي مطالعه
  .شده در این تحقیق یک مدل مبتنی بر داده است ارائه

سازي اجتماعی بر مبناي  شبیه ها، سازي یکی از انواع شبیه
سازي معموال با استفاده از  این نوع شبیه. استعامل 
اي که در  ایده. گیرد صورت می 11یهاي چند عامل سیستم

وجود دارد این است که بتوان به سازي  این نوع شبیهپس 
جاي طراحی یک مدل کلی از فضاي اجتماعی مورد بحث 
با طراحی روابط محلی و جزئی در یک مدل، در مورد نوع 

بر این . ]24[ي این سیستم شناختی پیدا کرد رفتار پیچیده
و چگونگی بیان جزئیات خصوصیات و عامل اساس تعریف 

  .شود رفتار وي از اهمیت باالیی برخوردار می
رفتاري از انسان را مدل کرده و براي رسیدن به  ،عامل

هر عامل با . کند هدفی که از قبل تعیین شده تالش می
شده محیط خود بر مبناي قوانین تعریف  و عواملسایر 

  .]21[کند ارتباط برقرار میبراي سیستم 
به چند مرحله تقسیم  یطراحی یک سیستم چند عامل

ي مورد  ي تبدیل ایده مرحلهآن،  شود که دشوارترین می
بعد از این مرحله . ]21[تحقیق به یک طراحی از مدل است

هاي رفتاري آنها تعریف  ها و توانایی ، قابلیتعواملباید 
و قوانین مربوط به  عواملروابط بین در نهایت باید  .شوند

  .دنتعریف شوتعامل با یکدیگر 
ابتدا براي  دربه تعداد دفعاتی که  هر سیستم چند عاملی

در هر دور از اجراي . شود تعیین شده اجرا می سیستم
برنامه، عوامل بر طبق قوانین تعریف شده با یکدیگر و با 

کنند و بر اساس این تعامل،  محیط ارتباط برقرار می
هر عامل در هر دور، رفتاري از . کند آنها تغییر می12حالت

تر  دهد که وي را به هدف معینش نزدیک میخود نشان 
ین حالت به دلیل تقابل یا تفاهم در اهداف، در ا. نماید

و در نهایت گیرد  اي بین عوامل شکل می روابط پیچیده
  .درس سیستم به یک حالت پایدار می

  

  روش تحقیق -2
این : یتـزرگ شخصـل بـپنج عام ي نامهپرسش) الف

هاي مهم شخصیتی فرد را از طریق  نامه ویژگیپرسش
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سوال است که  44شامل نموده و گیري  عبارات کوتاه اندازه
گردد که طیف آن از  می  جواب هر یک حول پنج درجه

   .است 5=تا کامال موافق 1=کامال مخالف
 NEOنامه به آزمون  شده توسط این پرسش  آزمون گرفته

روایی و پایایی این . معروف بوده و کاربرد جهانی دارد
شناسی بررسی شده  نامه توسط متخصصان روان پرسش

کري و  سوالی ابتدا توسط مک 60نامه  این پرسش. است
 3ي  نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله 208روي  کاستا

به  0/75تا  0/83ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبار آن بین 
از طریق مطالعه و نامه  سواالت این پرسش. ]25[ دست آمد

آوري و نهایی  عي شخصیت جم وزهاجماع نظر متخصصان ح
   .]26[شده است 

ي شخصیت توسط  نامه ي پرسش در ایران نیز روایی ترجمه
در هنجاریابی . ي وي بررسی شده است نامه گروسی در پایان

اي با حجم  که توسط گروسی روي نمونه NEOآزمون 
هاي تبریز، شیراز، و  نفر از بین دانشجویان دانشگاه 2000

هاي علوم پزشکی این دو شهر، صورت گرفت،  دانشگاه
گزارش  0/87تا  0/56بعد اصلی را بین  5ضریب همبستگی 

   .]27[کرده است
اشتیاق  ضرایب آلفاي کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی

گرایی، سازگاري،  ، برونسب تجربیات جدیدبراي ک
، 73/0، 86/0به ترتیب  و تعهد کاري رنجورخویی روان
جهت بررسی  .دست آمده استهب 78/0، و 68/0 ،56/0

اعتبار محتواي این آزمون، از همبستگی بین دو فرم گزارش 
استفاده شد و  )R(گر  مشاهده و فرم ارزیابی  )S(شخصی 

  .]28[بود سازگاريدر عامل  0.45حداقل آن به میزان 
بخشی از  ،هاي این پژوهش آزمودنی: هاي آزمودنی  داده) ب

وتر دانشگاه ي کامپی دانشجویان سال اول تحصیلی رشته
    .باشند علم و صنعت می

عملکرد و شخصیت ي  رابطه سازي هاي مختلف شبیه بخش
کمک با  سازي اجتماعی شبیهدر این تحقیق یک  :تحصیلی
براي بررسی چگونگی عملکرد  یچند عاملهاي  سیستم

بر اساس ي تحصیلی  تحصیلی افراد در طول یک دوره
کارگیري  بهبا  .ارائه شده استها و دوستانشان  شخصیت آن

پنج عامل بزرگ شخصیت به عنوان معیار شخصیت  تئوري
هاي مختلف آنها به عنوان  ي معدل ترم محصالن و نمره

سازي ارائه شده  معیار عملکرد تحصیلی یک مدل شبیه

قادر خواهند بود  شناسی خبرگان رواناست که بر اساس آن 
ي  معادالت خود در مورد رابطهفرضیات و به تست و بررسی 

  .شخصیت و عملکرد تحصیلی بپردازند
ي عوامل شخصیت  که رابطه اي از یک مدل به عنوان نمونه

 معادالتتوان از  میدهد  میو عملکرد تحصیلی را نشان 
 »شخصیتبرخورد ماتریس « ي شده بر مبناي نظریه طراحی

د مدلی مناسب براي توان ه میاین معادل .]29[کرداستفاده 
  . دشخصیت و عملکرد تحصیلی افراد باشي  نمایش رابطه

هر عامل داراي  ،شده تعریفسازي  در شبیه:شخصیت عامل
ي  که مقادیر آن از داده بودهشخصیت مخصوص به خود 

ی شخصیت فاکتور اصل 5 ،هر عامل .واقعی گرفته شده است
 صفرعدد . دداریک تا  دارد که هر یک مقداري بین صفر

 عدد یکنمایانگر عدم حضور فاکتور در شخصیت فرد و 
شخصیت هر  ،بنابراین. نمایانگر حضور کامل فاکتور است

نمایش داده  )1(صورت ه ب 5×1عامل بصورت یک ماتریس 
  .شود می

  

푝 = 	

⎝

⎜
⎛
푝
푝
푝
푝
푝 ⎠

⎟
⎞  

  
  :در این عبارت داریم

 푝 : رنجورخویی عامل  فاکتور روانi  
 푝 : گرایی عامل  فاکتور برونi 
 푝 :  فاکتور پذیرش تجربیات جدید عاملi  
 푝  : فاکتور سازگاري عاملi 
 푝  : فاکتور وجدان کاري عاملi  

 

تا  صفربا عددي بین  )푔(هر عامل  13کارایی :گروه عامل
ي معدل  این پژوهش نماینده شود که در مشخص می یک

هاي این  سازي شبیهدر . العه استدانشجوي مورد مط
سازي در دو  براي هر عامل شبیه 푔پژوهش، مقدار فاکتور 

در اولین مقطع مقدار این . شود گیري می مقطع زمانی اندازه
 푔که با (شود  سازي محاسبه می فاکتور در ابتداي شبیه
 ). نمایش داده شده است

ي معدل  تواند نماینده می 푔 ،بحث عملکرد تحصیلیدر 
ي تحصیلی قبل از  تحصیلی دانشجوي مورد مطالعه در دوره

دومین مقدار کارایی براي هر عامل . زمان بررسی باشد

)١(  
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. ي تغییرات این مقدار در گذر زمان است کننده مشخص
تواند معدل تحصیلی مقطع بعدي  مثالً این مقدار می

این . باشد) 푔گیري قایسه با زمان اندازهمدر (دانشجو 
هدف نهایی . شود نمایش داده می) 푔(مقدار با 

سازي مورد نظر، شروع از مقدار کارایی اولی و تالش  شبیه
براي رسیدن به مقدار کارایی دومی با استفاده از روش 

  .استمعرفی شده در این پژوهش 
تأثیرپذیري  پژوهشدر روش مورد پیشنهاد در این  :پیوند

 »پیوند«استفاده از مفهوم  دیگر باافراد بر روي یک
 طراحی سازي در بستر شبیه هر عامل. است شدهسازي  مدل

. عامل دیگر پیوند داردیک و حداقل با  5حداکثر با  ،شده 
دیگر ثیر متقابل افراد یک جامعه بر یکجا که تأ از آن

سازي به صورت  شبیههاي  است پیوند میان عامل14نامتقارن
 wijاست که در آن  شده دار در نظر گرفته گرافی جهت

مثالی از  .ام استjام و عامل iوزن پیوند بین عامل  نشانگر
  .شده است آورده 1این گراف در شکل 

  

دار  سازي و گراف جهت عوامل شبیه مثالی از پیوند میان 1نمودار 
  ي آنها نماینده

  
  يساز مراحل اجراي شبیه

سازي به  شامل تکرار مراحل شبیه 15سازي شبیه يهر اجرا
این دفعات متغیر تعداد . عنوان معرفی براي گذر زمان است

بدین ترتیب . دشو نوان ورودي به برنامه داده میو به ع است
امل با دوستان خود ارتباط در طی دورهاي مختلف اجرا عو

ي تعریف شده از  و با استفاده از معادله دنکن میبرقرار 
ها  و کارایی آن پذیرند میشخصیت خود و دوستانشان تأثیر 

در انتهاي اجرا، کارایی هر فرد نسبت به . کند تغییر می
با به عنوان مثال . مقدار اولیه خود تغییراتی کرده است

اول  سال نیمد برابر با معدل کارایی اولیه هر فرفرض اینکه 
مقدار کارایی جدید وي باید نمایانگر معدل وي در  ،ستاو

  .ترم دوم باشد

 سازي به کار رفتـه در ایـن پـژوهش بـه     شبیه 16گردش کار
در ادامه، هر . آورده شده است 2 نمودارصورت شماتیک در 

بسـط داده   4و  3هـاي   نمـودار هـاي اجـرا در    یک از بخـش 
ـ  در هر اجرا عامل 2 نموداربا توجه به . اند شده صـورت  ه ها ب

دهند که می توانـد بـر سـایر     هایی را انجام می مجزا فعالیت
سپس در انتهاي هـر دور، نتـایج و   . ها  تأثیرگذار باشد عامل

شوند و برنامه به سراغ اجراي دور بعـد   ها به روز می خروجی
  .رود می

  سازي روند اجراي یک دور شبیه  2نمودار
 

را مورد بررسی قرار سازي  اجراي یک دور از شبیه 3 نمودار
در مدل طراحی شده به روز شدن کارآیی هر . داده است

بنابراین با توجه به . است فرد به کارآیی قبلی وي وابسته
بودن ارتباط عوامل با دوستان خود در هر اجرا تصادفی 

نهایی افراد متفاوت از اجراي قبلی ممکن است کارآیی 
 نموداربا توجه به (فعالیت هر عامل در یک دور اجرا  .باشد

شامل به روز رسانی کارایی هر عامل با توجه به نقش ) 3
رنگ  تواند در طول زمان کم شخصیت هر عامل است که می

   ها پیوند یا پررنگ شود و با تأثیرپذیري از عواملی که با آن
  .ی خود را به روز نمایددارد کارای

  

  
  
  

  چگونگی به روز رسانی کارایی هر عامل در طول فرآیند اجرا 3 نمودار
 

 

1عامل  2عامل    

W13 W91      W19 

W12= ۶/٠  

W28 

W24 
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به صورت شماتیک به نمایش  4 نموداراین فرآیند در 
، روال به روز رسانی کارایی هر نموداردر این . آمده استدر

هاي دوستی آن عامل قابل مشاهده  عامل با توجه به پیوند
  .است

  چگونگی به روز رسانی کارایی هر عامل در طول فرآیند اجرا  4 نمودار
  

 یکدر این پژوهش  :مدل تأثیر شخصیت بر عملکرد تحصیلی
 شستانو دو هر فردپیشنهادي براي تأثیر شخصیت ي  رابطه

در واقع محتواي  معادلهاین . است  ارائه شده ويبر کارآیی 
را  -شرح داده شد 2 نمودارکه در -سازي  ی شبیهیروال اجرا

تأثیرات اعمال شده  تعریف این رابطه،در . دنمای تکمیل می
ي تأثیرات حاصل از  بر کارایی هر عامل به دو دسته

 شخصیت خود عامل بر کارایی او در طول زمان و تأثیرات
تقسیم  عوامل سایرهاي دوستی آن عامل با  ناشی از پیوند
الت در کارایی در این مدل تغییر و تحو .گردیده است

ي  گانه بیش از هر چیز وابسته به فاکتورهاي پنج عوامل
چنین تأثیرگذاري و تأثیرپذیري این مقادیر  شخصیت و هم

معادالت مربوط به این مدل . ي دوستی است در یک رابطه
  .اند در ادامه تعریف شده

               تأثیر شخصیت یک عامل بر کارایی وي
به (فاکتورهاي شخصیت یک عامل  )1(ي  مطابق معادله

 .قابل توصیف است 푝توسط ماتریس ) iعنوان مثال عامل
. ثابتنداجرا طول زمان هاي این ماتریس در  مقادیر درایه

کنیم تأثیر مقادیر هر فاکتور شخصیت بر  چنین فرض می هم
و در تمامی طول زمان  عواملکارایی هر فرد براي تمامی 

که به عنوان ورودي به (ثابت و قابل تعریف باشد 
در این حالت این ضریب . ]29[)شود می دادهسازي  شبیه

نمایش  푝 17به نام  5×1تأثیرگذاري را با یک ماتریس 
  :داده و داریم

푝 = 	

⎝

⎜
⎛
푝
푝
푝
푝
푝 ⎠

⎟
⎞  

  
هاي این ماتریس در ادامه آورده شده  درایهتعریف هر یک از 

  .است
 푝 :رنجورخویی بر کارایی  میزان تأثیر فاکتور روان

  عوامل
 푝 :عواملگرایی بر کارایی  میزان تأثیر فاکتور برون  
 푝 : میزان تأثیر فاکتور پذیرش تجربیات جدید بر

  عواملکارایی 
 푝 : عواملمیزان تأثیر فاکتور سازگاري بر کارایی  
 푝 : میزان تأثیر فاکتور وجدان کاري بر کارایی

 عوامل
تأثیر شخصیت هر فرد  به صورتی ضریبی براياین ماتریس 

بنابر این اگر . شود وي در نظر گرفته میتغییرات معدل  بر
 푔∆در هر دور  iفرض شود که میزان تغییرات معدل عامل 

در ادامه . شود وارد می 푔∆بصورت ضریبی در 푝 باشد،
چگونگی تأثیرگذاري ماتریس ) 5(و ) 4(، )3(در معادالت 

 푝 شخصیت بر گروه هر عامل با استفاده از ماتریس
 .آورده شده است

휋 = 	 ×  
  

در نهایت . است 푝ي ماتریس  ترانهاده pدر این معادله 
푝푖 را به عنوان ضریب  1تا  -1ي  یک عدد در بازه

بدین ترتیب . گرداند تأثیرگذاري شخصیت هر فرد باز می
یی آرنجورخویی تأثیر معکوس زیادي روي کار مثالً اگر روان

فرد داشته باشد و باعث افت تحصیلی شدید در وي شود 
بوده و در  -1نزدیک به  푝عدد متناظر با آن یعنی 

رنجورخو داشته باشد در  صورتی که فردي شخصیت روان
هاي اجرا تأثیر منفی این شخصیت در افت  طول دوره

)2(  

)3(  
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با توجه به این توضیحات  .شود یی عامل بیشتر ظاهر میآکار
به عنوان  2ي  در معادله 푝هاي ماتریس  مقادیر درایه

این . دان پارامترهایی براي سیستم در نظر گرفته شده
ي  پارامترها در هر اجرا توسط افراد خبره در زمینه

  .شوند شناسی مقداردهی می روان
یی هر فرد در هر آبا توجه به این معادله ضریب تغییر کار

  :شود تعریف می )4(ي  همعادلبه صورت  tلحظه از زمان 
∆푔 (푡) = 	 휋 푔 (푡) 

  
  :ها داریم عاملدر نهایت و براي مقدار جدید کارایی 

푔 (푡 + 1) = 푔 (푡) + 	∆푔 (푡) 
  

  تأثیر شخصیت دوستان یک عامل بر کارایی وي
مشابه روشی است که  اینجاي به کار رفته در  روال و ایده

براي تعیین تأثیر شخصیت یک عامل بر کارایی خود او به 
نیاز به  ،اینجاتفاوت مهم در . است کار گرفته شده

سازي تأثیر متقابل فاکتورهاي شخصیت بر یکدیگر  مدل
طور که پیشتر توضیح داده شد ماتریس برخورد  همان. است

دیگر خصیت بر دیگري را در تقابل با یکشخصیت، اثر یک ش
از ضرب  iبا عامل  jي ارتباط عامل  نتیجه. دهد نشان می

ل در ماتریس تقاب jي ماتریس شخصیت عامل  ترانهاده
 iدر ماتریس شخصیت عامل  19تأثیر دوستی 18عمومی

  . آید دست می به
که تأثیر مقادیر هر فاکتور شخصیت بر کارایی  با فرض این

ها و در تمامی طول زمان ثابت و  هر فرد براي تمامی عامل
سازي وارد  که به عنوان ورودي به شبیه(قابل تعریف باشد 

تأثیر دوستی  عمومیدر این حالت ماتریس تقابل ). شود می
  :نمایش داده و داریم  푝20 به نام 5×5را با یک ماتریس 

푝 = 	

⎝

⎜
⎛

푝 푝 푝 푝 푝
푝 푝 푝 푝 푝
푝 푝 푝 푝 푝
푝 푝 푝 푝 푝
푝 푝 푝 푝 푝 ⎠

⎟
⎞  

  
هاي  هاي این ماتریس بیانگر تأثیر شخصیت هر یک از درایه

در ادامه تعریف برخی از . متناظر با درایه بر یکدیگر است
  .ها آورده شده است این درایه

-  푝 :رنجورخو با یک  تأثیر تقابل یک شخصیت روان
  ررنجورخوي دیگ شخصیت روان

-  푝 :رنجورخو با یک  تأثیر تقابل یک شخصیت روان
 اگر شخصیت برون

⋮ 
-  푝 : با یک شخصیت  گرا تقابل یک شخصیت برونتأثیر

 ورنجورخ روان
	⋮ 

-  푝 : تأثیر تقابل یک شخصیت متعهد به کار با یک
  شخصیت متعهد به کار

یک ماتریس ثابت براي تمامی عوامل  عمومیماتریس تقابل 
هاي ماتریس  هر یک از درایه. سازي است محیط شبیه

به عنوان مثال با فرض این . دارند 1تا  -1ي  مقداري در بازه
گرا بر یک فرد سازگار تأثیر مثبت  که یک انسان برون

و وي را به نظریات و شخصیت خود جذب است گذاشته 
یا نزدیک به آن  عدد یکتواند  می 푝مقدار  ،کند می

گرایی کمتري  از برون jدر این حالت هر چه عامل . باشد
کمتر نسبت به مسائل اطراف خود  iبرخوردار باشد یا عامل 

 푝در  jگرایی  ي ضرب برون سازگاري نشان دهد نتیجه
 jشود و بدین ترتیب تأثیر شخصیت  کمتر می iدر سازگاري 

تأثیر این ماتریس در تغییر عملکرد . شود میتر  رنگ کم iبر 
شود که از  ضریب ظاهر می صورت یکه تحصیلی هر فرد ب

  .قابل محاسبه است )7(ي  معادله
휋 , = 	

× ×  
  

است و در نهایت  푝ي ماتریس  ترانهاده pدر این معادله
푝푖 را به عنوان ضریب  1تا  - 1ي  یک عدد در بازه ,

  . گرداند بازمی iبر عامل  jتأثیرگذاري شخصیت عامل 
با توجه به این معادله ضریب تأثیرپذیري کارایی هر فرد از 

به صورت زیر تعریف  tدوست خود در هر لحظه از زمان 
푔∆                              :شود می (푡) = 푔 (푡)휋 , 휔  

در نهایت و . است عواملوزن پیوند دوستی  푤که در آن 
  :ها داریم براي مقدار جدید کارایی عامل

푔 (푡 + 1) = 푔 (푡) + 	∆푔 (푡) 
توسط  )7(ي  در معادله 푝ماتریس  ها در مقادیر درایه

سازي در  افراد خبره و از طریق واسط کاربري که براي شبیه
بنابراین با توجه . شوند نظر گرفته شده است مقداردهی می

سازي ایجاد  به معادالت باال اگر بهبودي در خطاي شبیه
شود این فرضیه صحیح خواهد بود که هر یک از دوستان 

تقابل بین  بر اساس،نیز عالوه بر خود وي iعامل 

)4(  

)5(  

)6(  

)7(  

)8(  

)9(  
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 هاي مربوط به دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران سازي داده اي از نمایش شبیه نمونه 1شکل 

 ي جایگاه تحصیلیشان در مجموعه ،i شخصیتشان با عامل
به نحوي بر  iعوامل و همچنین میزان صمیمیتشان با عامل 

  .سطح تحصیلی وي مؤثرند
  نتایج و بحث –  3

 ،ستگی نهاییخروجی برنامه عالوه بر خطا و همببه عنوان 
تر مدل نیز تعبیه  اشکال و نمودارهایی براي فهم دقیق

کاررفته براي  ابزار بهطور که پیشتر گفته شد  همان. اند شده
محیط  .]30[است 21لوگو سازي ابزار نت سازي شبیه پیاده
در  50 مربع شکل در ابعاد صورت یک فضايه سازي ب شبیه

در این  عوامل. تعریف شده است 22صورت گسستهه بو  50
اند و با توجه به مقادیر  صورت تصادفی پراکنده شدهه فضا ب

  چندین عاملکدام با هر  ،دهـش ریفـات تعـاطـورودي و ارتب
شکل هر عامل با توجه به . دار دارند دیگر پیوند جهت

بدین . شود مینمایش داده بزرگترین عامل شخصیت وي 
خود ترتیب هر عامل با توجه به فاکتور اصلی شخصیت 

  .صورت یکی از پنج شکل زیر باشدهتواند ب می
  رنجورخویی روان:  فلش -
  گرایی برون:  مربع -
  

  هاي جدید  اشتیاق به تجربه:  ضربدر -
  سازگاري:  ستاره -
  تعهد کاري:  دایره -

براي هر عامل برچسبی در نظر گرفته شده است که سه 
  . دهد عدد را به کاربر نمایش می

  .عامل، که ثابت است ي گروه اولیه -
  .گروه عامل در حین اجرا، که متغیر است -
  .گروه انتظاررفته از عامل در انتهاي اجرا، که ثابت است -

شود که این  عالوه بر برچسب، هر عامل با رنگی دیده می
ي گروه عامل است و کاربر با تغییر این  رنگ نمایانگر حوزه

یک طیف به طیفی  تواند به تغییرات گروه عامل از رنگ می
بندي رنگ هر عامل با توجه به عدد  تقسیم. دیگر پی ببرد

  .گروه وي به صورت زیر است
 ]2/0،0:[آبی -
  ]4/0،2/0: [سبز تیره -
  ]6/0،4/0 :[سبز روشن -
  ]8/0،6/0 :[نارنجی -
  ]8/0، 1:[قرمز -
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همچنین هر عامل با توجه به تأثیري که از شخصیت 
به . کند پذیرد به سمت آنها حرکت می دوستان خود می

تأثیري مثبت یا  2بر گروه عامل  1عنوان مثال اگر عامل 
ي قدر مطلق مقدار  به اندازه 2منفی بگذارد با حرکت عامل 
کاربر با توجه به میزان  1این تأثیر به سمت عامل 

 نسبت به سایر 1دهد که عامل  جایی تشخیص می جابه
. قرار دارد 2عوامل در چه جایگاهی از تأثیرگذاري بر عامل 

توان فهمید که  جایی کم باشد می بدین ترتیب اگر این جابه
نداشته و هر چه این  2تأثیر چندانی بر عامل  1عامل 

ي افزایش تأثیرگذاري  دهنده جایی افزایش یابد نشان جابه
بدین ترتیب در حین اجرا و پایان  .است 2بر عامل  1عامل 

ه را تواند روند تغییر گروه هر عامل دلخوا آن کاربر می
پیگیري کند و به راحتی به بررسی نقش فاکتور شخصیت 

و همچنین  )با در نظر گرفتن شکل عامل( اصلی فرد
با در نظر گرفتن میزان و جهت (دوستان  هر عامل 

گرفته در گروه  در تغییرات صورت )جایی هر عامل جابه
  . شود بپردازد می  داده  عامل که در برچسب وي نمایش

ها و تغییرات  اي از توزیع عامل توان نمونه می 1شکل در
گرفته در گروه آنها را در انتهاي یک اجرا مشاهده  صورت

شود  از تصویر دیده می) ب(طور که در بخش  همان. کرد
ي نمایش  توان پیوندها را از صفحه براي راحتی کار می

به پیوندهاي  عواملحذف کرد و با توجه به جهت تغییرات 
  .پی برد عواملبین 

است کـه بـا یـک     60تا  12مقدار هر فاکتور شخصیت بین 
. انـد  بـرده شـده  ] 1،2/0[ي  تناسب ساده این مقادیر به بازه

در این پژوهش همان معدل دانشجویان  گروه هر فردمقدار 
ـ  )10( ي معادلـه با استفاده از و  است صـورت اسـتاندارد   ه ب

   .است درآمده
푔 , = 	  

هاي ترم اول و دوم  چگونگی توزیع معدل 5 نموداردر 
ها را  استاندارد کردن دادهسازي و  دانشجویان پس از آماده

  .توان دید می
دوم  سال نیمنیز میزان پراکندگی معدل  6 نموداردر 

هر  .اول آنها آورده شده است سال نیمدانشجویان نسبت به 
تا  0نامه به هر یک از دوستانش عددي بین  فرد در پرسش

دهدکه این عدد معرف میزان صمیمیت وي  نسبت می 100
  .استبا دوست مورد نظرش 

  

  

 

بـه   یکتا  صفرعدد متناظر با این نسبت دوستی در مقیاس 
. شـود  سازي در نظر گرفته می عنوان وزن هر پیوند در شبیه

نفـر   35 در ایـن پـژوهش   کننـده  شـرکت  انشجویاندتعداد 
 کارشناسـی  89این دانشجویان همگی از ورودي سال . است

 پیونـدهاي  ،این تعریـف ر هستند و بنـابر ي کامپیوت ر رشتهد
  .پذیر است بین آنها از روي روابط دوستیشان امکان

توان با سطر اول که نسبت  مدل به کار رفته را میدو نتایج 
گونه  ي دانشجویان بدون اعمال هیچ معدل اولیه و ثانویه

 
 

 

  

 سال اول سال دوم نسبت به نیم توزیع مدل نیم  6نمودار 

)10(  

 هاي معدل دانشجویان توزیع داده 5نمودار 

 مدل ثانویه )ب(

  مدل اولیه )الف(

2/1  

1 

8/0  

6/0  

4/0  

2/0  

0 

2/1  

1 

8/0  

6/0  

4/0  

2/0  

0 

٣۵ ٢ ٢٧ ٢٩ ٣١ ٣٣۵ ١ ١٧ ١٩ ٢١ ٢٣۵ ٧ ٩ ١١ ۵ ١ ٣ 

٣۵ ٢ ٢٧ ٢٩ ٣١ ٣٣۵ ١ ١٧ ١٩ ٢١ ٢٣۵ ٧ ٩ ١١ ۵ ١ ٣ 

2/1  

1 

8/0  

6/0  

4/0  

2/0  

0 
2/1           1             8/0           6/0             4/0           2/0       0   

 معدل اول

دوم
دل 

 مع
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 1با توجه به جدول . بر روي آن است مقایسه کرد يتغییر
شده در بهبود نتایج گروه دانشجویان که  طراحیهر دو مدل 
   .اند اول آنهاست مؤثر واقع شده سال نیمهمان معدل 

ن ورودي اول دانشجویان به عنوا سال نیمبه عبارتی معدل 
و در طول برنامه طبق معادالت  اولیه به برنامه داده شد

  . تعریف شده در فصل قبل تغییر کرده است
معدل به دست آمده براي هر عامل در انتها مجموع اختالف 

با معدل واقعی وي در ترم دوم کاهش یافته و در عین حال 
  .بستگی نتایج با مقادیر واقعی نیز افزایش یافته است هم

  
هاي دانشجویان  هاي مختلف بر روي داده نتایج اجراي مدل 1جدول

هاي  ي معدل دانشگاه  علم و صنعت ایران در مقایسه با نسبت اولیه
  سال اول و دوم یمن

میانگین   نوع مدل
  خطاي مطلق

میانگین 
  ستگیهمب  مجذور خطا

گروه اولیه و 
  544/0  274/0  219/0  انتظاررفته

وارد کردن شخصیت 
  642/0  209/0  163/0  فرد در محاسبات

وارد کردن شخصیت 
فرد و دوستانش در 

  محاسبات
15/0  208/0  69/0  

  
بهبود  ،توان دریافت میي دیگري که از این جدول  اما نکته

نتایج با وارد کردن نقش دوستان هر فرد در مدل و 
معدل تحصیلی فرد تأثیرگذاري شخصیت و معدل آنها در 

توان بهبود نتایج  می 9 و 8 و 7هاي  نموداردر نمودار . است
را پس از وارد کردن نقش دوستان در معادالت مشاهده 

شود براي هر  دیده می  نمودارهاطور که در این  همان. کرد
طاها پس از وارد کردن نقش دوستان ي داده خ دو نمونه

  .بستگی افزایش یافته استکاهش و هم
  

  
  سازي میانگین خطاي مطلق شبیه  7نمودار

 
  سازي میانگین جذر مجموع مجذور خطاي شبیه  8نمودار

  

  
دوم  سال نیمسازي و معدل  بستگی بین نتایج شبیه ضریب هم 9نمودار

  دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
  

ستگی مشخص است ضریب همب 9 طور که از نمودار همان
دست آمده از اجرا و نتایج حقیقی با در نظر ه بین نتایج ب

گرفتن نقش دوستان فرد و معدل آنها در عملکرد تحصیلی 
رسد  به نظر میو  ابدی ي دانشجویان افزایش می وي در نمونه

 ،وارد کردن پارامتر دوستان فرد و شخصیت آنها در مدل که
  .دهد بینی مدل را افزایش می سازي و پیش کیفیت شبیه

  

  گیري نتیجه – 4
بینــی  ي راه حلــی بــراي تشــخیص چگــونگی و پــیش ارائــه

، هـم در میـان   آموزان ن و دانشعملکرد تحصیلی دانشجویا
 .اسـت  قرار گرفتهمورد توجه بسیار محققین و هم مدرسان 

هـاي   مندند که بتواننـد پتانسـیل   ها عالقه هر دوي این گروه
و از آنهـا بـراي پیشـبرد     دهنـد استعداد را تشخیص  افراد با

ــوع    ــام وق تحصــیلی دانشــجویان اســتفاده کننــد و در هنگ
هاي احتمالی افراد، دخالت درست و سـودمندي در   شکست

داراي هــاي کنــونی  مــدل .مشــاوره بــه آنهــا داشــته باشــند
 طـوري ه هستند بـ یچیدگی و محدودیت محاسبات آماري پ
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 طـوري ه هستند بـ یچیدگی و محدودیت محاسبات آماري پ
بررسی حضـور همزمـان چنـد فـاکتور     ها  این محدودیتکه 

 .ندنک شخصیت در کنار یکدیگر را دشوار می
سازي  هاي شبیه روش ها با استفاده از سازي بسیاري از مدل 

سـازي اجتمـاعی    در این پژوهش یـک شـبیه  . دشو می  پیاده
و دوستانش بر عملکـرد تحصـیلی   براي تأثیر شخصیت فرد 

ارائـه شـده    سازي چند عـاملی  شبیه  فاده از روشوي با است
تـرین آن   هایی اسـت کـه مهـم    هر عامل داراي ویژگی. است

پـنج عامـل   «شخصیت عامل است که با استفاده از تئـوري  
  .شده است سازي پیاده» بزرگ شخصیت

قابلیت صورت یک ابزار با واسط کاربر و ه سازي ب این شبیه 
ي  رابطهدو . شده است ارائهتغییر پارامترها از طریق ورودي 

ي  داده  روي یک نمونهسازي  شده در قالب این شبیه طراحی
 .اند و نتایج حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه شدهاجرا واقعی 

ي اول صرفا به نقش شخصیت هـر فـرد بـر عملکـرد      رابطه 
ــه    ــت و در رابط ــه اس ــیلی وي پرداخت ــش  تحص ي دوم نق

شخصیت دوستان هر فرد نیز در عملکرد تحصیلی وي وارد 
مناسب سازي  ي یک شبیه ارائهاین مقاله اصلی هدف  .شده است

در این مقاله سعی شده . باشد بحث میي مورد  شرح پدیدهبراي 
ساز با واسط کاربر مناسب طراحی شود به طـوري کـه    یهیک شب

ـ    محققان حوزه صـورت  ه ي شخصیت بتوانند فرضـیات خـود را ب
سازي کرده و نتایج حاصل از هر فرضیه  معادالتی وارد این شبیه

اي  ي این پژوهش نمونه در ادامه. را در خروجی آن مشاهده کنند
و  هپیـاده شـد  سـاز   ناسی توسط این شـبیه ش از یک فرضیه روان

هایی که با استفاده از  مدل .ه استنتایج آن مورد بحث قرار گرفت
شوند معموال به بررسی تأثیر یک فـاکتور   ابزار آماري طراحی می

هاي آورده شده  در نمونه. پردازند در نتایج یک روند اجتماعی می
 ،و فاکتورهاي موثر بـر آن  شجویاندر بررسی سطح تحصیلی دان

ر درونی شخصیت افراد یا هوش آنها توجه شـده و  فقط به فاکتو
ه نشـده  ثیر اجتماع و اطرافیان فرد در این پدیده در نظر گرفتـ أت

ـ  در این تحقیق سعی شد .است ثیر خـود فـرد و نـوع    أعالوه بر ت
ي روابط فرد با دوستان  شخصیت وي بر سطح تحصیل او، نتیجه

ورد بررسـی  هایش بر تغییر نتایج تحصیلی وي نیز م کالسی و هم
 . قرار بگیرد

تـر از   تـر و کامـل   بدین ترتیب مدل ارائه شده، شرحی دقیق
با توجه به  .بودی خواهد ختشنا روان-ي اجتماعی این پدیده

با در نظر گرفتن نقش دوستان فرد و معدل آنها این مطالعه 
ـ    ضریب همبوي در عملکرد تحصیلی  ه سـتگی بـین نتـایج ب

ي دانشـجویان   در نمونـه دست آمده از اجرا و نتایج حقیقی 

پارامتر دوسـتان فـرد و شخصـیت     اینربناب. ابدی افزایش می
بینـی مـدل را    سـازي و پـیش   کیفیـت شـبیه   ،آنها در مـدل 

  .دهد افزایش می
  

  قدردانی
ها و  از جناب آقاي حمیدرضا اسعدي به خاطر همراهی

  . شود میایشان سپاسگزاري دریغ  بیهاي  راهنمایی
  

  نوشت پی
1Neuroticism 
2Extraversion 
3Agreeableness 
4Openness to Idea 
5Conscientiousness 
6Agent-Based systems 
7Agent 
8Social Simulation 
9Theoretical-Based Simulation 
10Data Driven Simulation 
11Multi-Agent System  
12State 
13Performance 
14Asymmetric 
15Simulation Run 
16Workflow 
17abbreviation for “Universal Self Effect” 
18Universal Matrix Interaction 
19Friend Effect 
20abbreviation for “Universal Friend Effect” 
21Netlogo 
22Discrete Environment 
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