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 يدرياحمد ح
 زنجانواحد زاد آدانشگاه ،مهندسي کامپيوتر ارشد يکارشناس يدانشجو

 a.heidari@live.com

در سالهاي اخير شبکه هاي بيزي به عنوان يک روش مناسب  :چکيده
براي نمايش و انجام عمليات بر روي داده هاي احتمالي مورد استفاده 

ه منظور  انتخاب ب يزيب ياز شبکه ها  مقالهن يدر ا .قرار گرفته است
با  ن صورت است يکار به ا شرو. ميرده ااستفاده ک يليرشته تحص

شرکت از شخص  يت شناسيو شخص يآزمون روانشناس نهگرفتن 
مطابق بر عالقه و استعداد و  يليرشته تحصک ي، کننده در آزمون

ن يجاد چنيا يبرا .شود يشنهاد ميپ يبه و يو روان يت روحيشخص
استفاده از آزمون را با  نه نيج اينش مربوط به نتادا يستم هوشمنديس

با نرم افزار  ستمين سيا ياده سازيپ .ميکرده امدل  يزيب يها شبکه 
Netica جعبه ابزار  وBNTط نرم افزاريدر مح ١MATLAB   انجام
 .شده است

انتخـاب  ، يزيـ ب ي، شـبکه هـا  يکـ يگراف يمدل ها :كليدي واژه هاي
  .يت شناسيشخص ي، آزمونهايليرشته تحص

  
  مقدمه -١

ه يمتناسب با روح يليا رشته تحصيد انتخاب شغل يدان يهمانطور که م
و چنانچه با .کند يم ياشخاص باز يدر زندگ ينقش مهم ،و استعدادها

 يت و عالقه شخص  انتخاب نشود ممکن است در زندگيتوجه به شخص
به  چرا که اگر .کند يرا دچار مشکالت فراوان ي، ويا اجتماعي يشخص

ا رشته يم که از شغل ينيب يش ميکم و ب يافراد ،مياطراف خود نگاه کن
 يستميح سين مقاله به توضيدر ا .کنند يم يتيخود ابراز نارضا يليتحص
ن يمانع رخ دادن چن يکه بتواند تا حد يزيب يبر شبکه ها يمبتن

 يکسان يبرا يلين مشاوره تحصيالبته ا .ميپرداز يم، شود يمشکالت
مورد عالقه خود را انتخاب  يليستفاده است که هنوز رشته تحصقابل ا

  . نکرده اند
در سالهاي اخير شبکه هاي بيزي به عنوان يک روش مناسب براي 
نمايش و انجام عمليات بر روي داده هاي احتمالي مورد استفاده قرار 

به دست آمده از  ريمقاد يتوان از رو يم شبکه ها نيا. گرفته است
                                                                 
1 Bayesian Network Toolbox 

 نيا يرو بر همراه با استدالل ينه ايبه ماتيتصم حتمال،ا عاتيتوز
شبکه هاي . کرد اتخاذ شده مشاهده يها داده ياحتماالت بر رو

توزيع احتمال توام را بر روي متغيرهاي تصادفي  ،احتمالي
},...,{ 1 nXXمقادير احتمالهاي شرطي متناظر با هر . نشان مي دهند

ره مي گردد که به آنها جداول احتمال متغير اغلب در جداولي ذخي
 يمدلهاشبکه هاي بيزي را مي توان با استفاده از  .مي گويند ٢شرطي
نشان داد که متغيرهاي تصادفي گره  ٤و فاقد دور ٣جهت دار يکيگراف

هاي گراف و يالهاي گراف مجموعه اي از استقاللهاي شرطي را بر روي 
 نوعي اصل در بيزي هاي هکـشب  .دنمتغير هاي تصادفي نشان مي ده

گراف  يک به صورت را متغيرها ميان وابستگي که است بندي فرمول
 .]۲و۱[دده يم نمايش متغيره چند زمينه يک در و جهت دار

 هر براي توأم احتمال توزيع از يتعريف کاراي يبند فرمول نوع اين
 ١شکل . ]۳و۲[سازد يم پذير امکان را متغيرها اين از يا زيرمجموعه

اين مثال براي تشخيص . مثال از شبکه بيزي را نشان مي دهد يک
شده  يا آبپاشيده يا باران بارين که آين با توجه به ايس بودن زميخ

 ،يابر يهوا: مجموعه متغيرها در اين مثال عبارتند از. باشد ياست، م
اين متغيرها همگي متغيرهاي باينري . نيزم يسيباران و خ ،يآبپاش

ر حالت کلي متغيرها مي توانند مقادير بيشتري را به خود ولي د .هستند
   .اختصاص دهند و يا اينکه مقدار متغيرها پيوسته باشد

  

  
  ]۱[يک مثال از شبکه بيزي: ۱شکل 

  
                                                                 
2 Conditional Probability Tables(CPT) 
3 Directed Acyclic Graph(DAG) 
4 Directed Acyclic Graph 
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 يشرط يع هايله توزيبه وس   x1,x2,…,xn يرهايع توام کامل متغيتوز
اص اختص يزيک از گره ها که در شبکه بيکه به هر  يره ايک متغي
 شود ين مييتع استPearl  يره ايت زنجيطبق همان خاص ،افتهي
  متغيره به چند توزيع بندي ولـفرم ليــاص اين رابطه دليل .]۲و۱[

 با توأم متغيره چند توزيع تعريف باشد مي بيزي شبکه هاي وسيله
 در چشمگير کاهش يک باعث تکي، شرطي هاي توزيع حاصلضرب

  .بود خواهد ساده بسيار کردن برآورد نتيجه،در .شود مي پارامترها تعداد
 

 يشرح مساله و آزمونهاي شخصيت شناس -٢
کنند و  يطرح م  يي، روانشناسان  آزمون هايعلم يت شناسيدر شخص

 يکنند تا آزمون معنادار يف ميرا تعر ييمتناسب با آنها شاخص ها
ر يو غ يفين کياست و همچن يده ايچي، رفتار پيرفتار انسان. رديشکل گ

ت به يفيدر تالشند تا رفتارها را از ک روانشناسان. قابل مشاهده است
ز در ين يت شناسيو شخص يروانشناس يآزمونها، ت وارد آورنديکم

ت ينه شخصينه آزمون در زم ،ن مقالهيا  .است ن مسلهيا يراستا
ن يد  که هر کدام از ايآ ياشخاص به عمل م يو استعداد سنج يشناس

 يزيشبکه ب يريم گيبر تصم يمير مستقيا غيم يتقر مسيآزمونها تاث
ن يبه عنوان گره ها هستند و ارتباط ب يزيآزمونها در  شبکه ب  .دارند

له جداول يباشدکه به وس يم آنها ميمستق ين وابستگين گره ها مبيا
CPT شود يمحاسبه م.  

  آزمون تست و سنجش هوش  ١-٢
زمون سنجش هوش د آيآ يکه به عمل م ين آزمونين و مهمترياول
زمان  سوال بوده و ٣٩ن آزمون شامل يا باشد يم) IQتست (

 ١٤٠ن آزمون از يباشد نمره ا يمقه يدق ٤٠ن آزمون يبه ا ييپاسخگو
. است درصد ٣١ يزيشبکه ب يريم گين آزمون بر تصمير ايو تاثاست 

نمرات  يطرز رتبه بند  ،هستند يهندس ين آزمون اشکاليسواالت ا
 ٧٥اگر نمره آزمون به عمل آمده کمتر از  روال است که نيآزمون به ا

اگر نمره . کند يين آزمون کسب مياز از ايامت ٥،(Very Low)باشد
ن آزمون کسب ياز از ايامت ١٥، (Low)باشد ٩٠و  ٧٥ن يآزمون ماب
 ٢٢ ،(Normal)باشد ١١٠و  ٩١ن ياگر نمره آزمون ماب .خواهد کرد

 ١٣٠و ١١١ن ياگر نمره آزمون ماب کردن آزمون کسب خواهد ياز از ايامت
اگر نمره  ..ن آزمون کسب خواهد کردياز از ايامت ٢٧ ،(High)باشد

ن آزمون ياز ايامت ٣١ ،(Mensa Level)باشد ١٤٠و ١٣١ن يآزمون ماب
که اگر به  ين معنيبه ا  ين رتبه بنديمفهوم ا .کسب خواهد کردرا 

 .است  ١٤٠و  ١٣١ن يماب ياز شخصيعنوان مثال مشاهده شود که  امت
از کل آزمون يدرصد  امت ٣١از داده خواهد شد که معادل يامت ٣١به او 

 .]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[باشد  يم ٢ن آزمون مطابق شکل يا CPT .باشد يم
IQ_TEST

Mensa
High
Normal
Low
Very Low

31.0
27.0
22.0
15.0
5.00

25.6 ± 9.4 
  " IQتست " آزمون   CPT:  ٢شکل 

   يتست سخت کوش  ٢-٢
 ،دهد يو تالش شخص را نشان م يزان سخت کوشيمن آزمون که يا

نمره  .باشد يقه ميدق ١٥به آن  ييسوال بوده و زمان پاسخگو ١٥شامل 
درصد  ٢٠ يزيشبکه ب يريم گير آن برتصميبوده و تاث ٣٠ن آزمون از يا

 يمربوط به سخت کوش يتست ها يک سرين آزمون يسواالت ا. است
 نمره ن روال است که اگرين آزمون  به اينمرات ا يطرز رتبه بند هستند

باشد فرد شرکت کننده در آزمون  ٨و  ٠ن يماب آزمون به عمل آمده
کند و  ين آزمون کسب مياز از ايامت ٢تنبل و کم تحرک است و  يفرد
باشد فرد شرکت کننده در  ٢١و  ٩ن يماب نمره آزمون به عمل آمده اگر

 ين آزمون کسب مياز از ايامت ١٢متعادل  متوسط است و  يآزمون فرد
باشد فرد شرکت  ٣٠و  ٢٢ن يماب مدهنمره آزمون به عمل آ کند و اگر

ن ياز از ايامت ٢٠سخت کوش و پر کار است و  يکننده در آزمون فرد
نشان داده  ٣ن آزمون در شکليمربوط به ا CPT ..کند يآزمون کسب م

  .]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[شده است
Hard_Work_TEST

High
Normal
Low

55.0
40.0
5.00  

   "يتست سخت کوش" آزمون  CPT:  ٣شکل 

  يزه شغليتست انگ  ٣-٢
ن يا .شود يزه و اراده فرد در کار سنجش ميگزان انين آزمون ميدر ا

قه يدق ٥٦ن آزمون يبه ا ييسوال بوده و زمان پاسخگو ٥٦آزمون شامل 
 يريم گين آزمون بر تصمير اياست و تاث ٢٢٤ن آزمون از ينمره ا .است

ن روال ينمرات آزمون به ا يطرز رتبه بند. درصد است ١٥  يزيشبکه ب
شخص  ،باشد ١١١و  ٥٦ن يآمده  ماب است که اگر نمره آزمون به عمل

 ٣ان خود وابسته است  و يشتر به اطرافيف بوده و بيزه ضعيانگ يدارا
ن آزمون کسب خواهد کرد و اگر نمره آزمون به عمل آمده  ياز از ايامت
کند و به  يبه ظواهر فکر م يشخص تا حدود ،باشد ١٦٧و  ١١٢ن يماب
ن آزمون کسب خواهد ياز ااز يامت ١٠دهد و  يت ميات کمتر اهميجزئ

شخص  ،باشد ٢٢٤و  ١٦٨ن يکرد و اگر نمره آزمون به عمل آمده  ماب
ن آزمون کسب خواهد ياز از ايامت ١٥بوده وکل يقو يزه ايانگ يدارا
 نشان داده شده است ٤ن آزمون در شکليمربوط به ا CPT . کرد

]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[.  
job_motivation_TEST

High
Normal
Low

45.0
35.0
20.0

10.6 ± 4.9  
  " يزه شغليتست انگ" آزمون  CPT:  ۴شکل 

  تيريمد ييتست توانا   ٤-٢
شامل   دهد، يشخص رانشان م تيريمد ييتوانازان ين آزمون که ميا

ر يتاث .قه استيدق ٢٠ن سواالت يبه ا ييسوال بوده و زمان پاسخگو ٢٠
طرز رتبه  .درصد است ١٥ يزيشبکه ب يريم گين آزمون بر تصميا

عمل آمده   ن روال است که اگر نمره آزمون بهينمرات آزمون به ا يبند
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نيست و بيشتر   گروه  كردن  فكرهدايت  هرگز بهباشد شخص  ١٦ر يز
ن آزمون کسب ياز از ايامت ٢و . دهند  را انجام آن  ديگران است مايل

باشد  ٣٤و  ١٧ن ياگر نمره آزمون به عمل آمده  ماب و . خواهد کرد
حضور در   به  ، مايل ، دقيق ،جدي شناس  ، وظيفه با وجدانشخص 
و . ن آزمون کسب خواهد کردياز  ايامت ١٣است و   جمعي  هاي فعاليت

بلندپرواز و  باشد شخص  ٤٤و  ٣٥ن ياگر نمره آزمون به عمل آمده  ماب
  جانبه  همه  تالش  در حال  ، همواره و لياقت  ، باعرضه طلب  جاه
غير   و تاحدي  راسخ  و عزمي  اراده  امور، داشتن  رأس  به  رسيدن براي

 CPT .ن آزمون را کسب خواهد کردياز از ايامت١٥است  و   منعطف
 نشان داده شده است ٥ن آزمون در شکل يمربوط به ا

]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[. 
managment_Power_TEST
A
B
C

15.0
60.0
25.0

11.3 ± 5.1
  

  "ت يريمد ييتست توانا" آزمون  CPT:  ۵ شکل

 ندهيبه آ يدواريزان اميتست م   ٥-٢
شخص  ينيا بدبيه نديبه آ يدواريه شخص و  اميروحکه ن آزمون يدر ا

ن آزمون يبه ا ييان پاسخگومسوال بوده و ز ١٥شامل  ،شود يسنجش م
 ١٠ يزيشبکه ب يريم گين آزمون بر تصمير ايتاث .باشد يقه ميدق ١٥

ن روال است که اگر نمره ينمرات آزمون به ا يطرز رتبه بند. درصد است
ن يبدبنده يباشد شخص نسبت به آ ٢٤و  ١ن يآزمون به عمل آمده  ماب

ن آزمون کسب خواهد کرد و که اگر نمره آزمون ياز از ايامت ١است و  
ن ينده نه بدبيباشد شخص نسبت به آ ٤٤و   ٢٥ن يبه عمل آمده  ماب
ن آزمون کسب خواهد کرد و  اگر ياز از ايامت ٦و . نياست و  نه خوش ب

نده  يباشد شخص نسبت به آ ٦٠و  ٤٥ن ينمره آزمون به عمل آمده  ماب
مربوط به  CPT .ن آزمون کسب خواهد کردياز ايامت  ١٠دوار است و يما
  .]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[نشان داده شده است ٦ن آزمون در شکل يا

hopefull_to_futhre_TEST
High
Normal
Low

55.0
35.0
10.0

7.7 ± 2.9  
  "نده يبه آ يدواريزان اميتست م" آزمون  CPT:  ۶شکل 

 تست ماه تولد   ٦-٢
همراه با تست ( درصد ٣ک طرف يم از ير مستقين آزمون به طور غيا

همراه با تست ( درصد ٢ک طرف يو از )  يروه خونهوش و تست گ
 يزيشبکه ب يريم گيبر تصم) رنگها يت و تست روانشناسيريمد ييتوانا
که اگر  ن روال استينمرات آزمون به ا يطرز رتبه بند. ر دارديتاث

 ياز ماهها يکياز و اگر متولد يامت ٣ ،ن ماه باشديشخص متولد  فرورد
ا ير يت ياز ماهها يکياز و اگر متولد يامت ٢.٥. ا خرداد باشديبهشت يارد

ا يآبان  ،وريشهر ياز ماهها يکياز و اگر متولد يامت ٢.٢ ،مرداد باشد
ا بهمن ي يد ،مهر، آذز ياز ماهها يکياز و اگر متولد يامت ٢ ،اسفند باشد

ن آزمون يمربوط به ا CPT،٧شکل  .از کسب خواهد کرديامت ١.٧،باشد
 .]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[دهد يرا نشان م

birth_month_TEST
farvardin
ordibehesht
khordad
tir
mordad
shahrivar
mehr
aban
azar
dey
bahman
esfand

11.0
10.0
10.0
9.00
8.00
8.00
7.00
8.00
7.00
7.00
7.00
8.00

  
  "تست ماه تولد " مربوط به آزمون  CPT:  ۷شکل 

 رنگها يتست روانشناس   ٧-٢
 ،يآب يرنگها انيرنگ مورد عالقه خود را از من آزمون شخص يدر ا
ن آزمون بر ير ايتاث  .کند ياه انتخاب ميا سيزرد  ،ديسف ،قرمز ،سبز
ن يات انمر يطرز رتبه بند .درصد است ٢ يزيشبکه ب يريم گيتصم

از يامت ٢را انتخاب کند  ين روال است که اگر شخص رنگ آبيآزمون به ا
از و اگر رنگ قرمز را انتخاب يامت ١.٨و اگر رنگ سبز را انتخاب کند 

از و اگر رنگ يامت ١.٣د را انتخاب کند ياز و اگر رنگ سفيامت ١.٥کند 
از به يامت ٩.اهياز و در صورت انتخاب رنگ سيامت ١.١زرد را انتخاب کند 

ن آزمون يمربوط به ا CPT،٨شکل . ]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[رديگ ياو تعلق م
  .دهد يرا نشان م

color_psychologist_TEST
Blue
Green
Red
White
Yellow
Black

21.0
19.0
17.0
16.0
15.0
12.0

17.2 ± 2.8  
  "رنگها  يتست روانشناس" مربوط به آزمون  CPT:  ۸شکل 

  تست فرزند چندم خانواده بودن   ٨-٢
ا فرزند يبودن  يانيفرزند م،اول شخص با توجه به فرزند ن آزمونيدر ا

ن آزمون ير ايتاث .از کسب خواهد کرديامت ٦.اي ٨.،١ بيآخر بودن به ترت
مربوط به  CPT،٩شکل  .درصد است ١ يزيشبکه ب يريم گيبر تصم

 .]۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[دهد ين آزمون را نشان ميا
  

child_TEST
first
midel
last

45.0
30.0
25.0

0.84 ± 0.16  
  "تست فرزند چندم خانواده بودن " آزمون  CPT:  ۹شکل 

  ش گروه خونيآزما   ٩ -٢
به  ABا ي  O، A، Bاش   ينن آزمون شخص با توجه به گروه خويدر ا
 ١٠شکل .کند يرا کسب م  ٥.ا ي ٦. ،٨. ،١ ياز هاياز امت يکيب يترت

CPT ۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱[ دهد ين آزمون را نشان ميمربوط به ا[. 
  

Bold_Groph
O
A
B
AB

35.0
30.0
20.0
15.0

0.805 ± 0.17  
  "ش گروه خون يآزما" آزمون :  ۱۰شکل 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
شود  ين آزمونها طراحيا يزيشبکه ب يستيبا CPTجاد جداول يپس از ا
ن شبکه  يا يريم گير آنها در تصميگر و تاثيکديونها در آزم يتا وابستگ

 .دهد يساخته شده را نشان م يزيشبکه ب ۱۱شکل  ،مشخص شود
  يليتحص ياز شاخه ها يکيانتخاب  يبرا يريم گيک تصمي يزيشبکه ب
 يهنر  انجام م ي،علوم انسان ي،علوم کاربرد ي،مهندس يفن ي،پزشک
 يبر اساس تابع سودمند  يزيدر شبکه ب يريم گين تصميا .دهد

ارائه شده در اين بخش  CPTبا داشتن جداول . ]۲و۱[شود  يمحاسبه م
توسط نرم افزار  ۱۱و تشکيل شبکه ارتباطي بين آنها مطابق شکل 

Netica  مي توانيم به ارتباط بين تست ها و آزمون هاي ارائه شده پي
آزمونها به مشاهده مي کنيد بعضي از  ۱۱همانطورکه در شکل . ببريم

صورت غيرمستقيم بر نتيجه  شبکه بيزي تاثير دارد به عنوان مثال گروه 
خوني افراد در ميزان هوش آنها تاثير داشته و مستقيما بر نتيجه انتخاب 

، نمونه اي از نحوه کارکرد و ۳در بخش. رشته تحصيلي تاثيرگذار نيست
 .مي کنيم ميزان ارتباط بين تست ها را با ارائه مثال هايي بيان

  

RESULT
High
Normal
Low
Very Low

56.5
20.2
11.9
11.4

35.8 ± 16

hopefull_to_futhre
True
False

72.3
27.7

IQ
True
False

70.4
29.6

job_motivation_TEST
High
Normal
Low

45.0
35.0
20.0

10.6 ± 4.9

child_TEST
first
midel
last

45.0
30.0
25.0

0.84 ± 0.16

Hard_Work_TEST
High
Normal
Low

55.0
40.0
5.00

15.9 ± 5

hopefull_to_futhre_TEST
High
Normal
Low

55.0
35.0
10.0

7.7 ± 2.9

IQ_TEST
Mensa
High
Normal
Low
Very Low

31.0
27.0
22.0
15.0
5.00

24.2 ± 7

Bold_Groph
O
A
B
AB

35.0
30.0
20.0
15.0

0.805 ± 0.17

managment_Power
True
False

51.0
49.0

color_psychologist_TEST
Blue
Green
Red
White
Yellow
Black

21.0
19.0
17.0
16.0
15.0
12.0

17.2 ± 2.8

birth_month
farvardin
ordibehesht
khordad
tir
mordad
shahrivar
mehr
aban
azar
dey
bahman
esfand

11.0
10.0
10.0
9.00
8.00
8.00
7.00
8.00
7.00
7.00
7.00
8.00

8.37 ± 1.4

managment_Power_TEST
A
B
C

15.0
60.0
25.0

10.6 ± 5

Utility

Liking
Medical
Engineer
Application Sciences
Human Sciences
Art

64.8819
67.3680
71.8178
75.9254
75.0494  

 يليستم انتخاب رشته تحصيس يزيشبکه ب:  ۱۱شکل 
 

  ياده سازيج پينتا   - ۳
  : ر است يبه صورت ز ياده سازيج پياز نتا ينمونه ا
 :ر باشديبه صورت ز يشات شخصيج آزمايد نتايفرض کن )الف

IQ_Test=High 
Bold_Grouph=A 
Birth_Month=Ordibehesht 
Child_Test=First 
Hard_Work_Test=Normal      
Hopefull_to_Futhre_TEST=Normal 
Managment_Power_TEST=B Color_Psychologist_TEST=Green 
Job_Motivation_TEST=Normal 

ن صورت است که شخص شرکت يش به ايج آزماين صوررت نتايدر ا

 % ۶۷.۵۴به احتمال  ،را انتخاب کند ياگر رشته پزشک  کننده در آزمون
%  ۷۰.۰۳به احتمال ،انتخاب کند يهد شد و اگر رشته مهندسموفق خوا

به احتمال   ،انتخاب کند يموفق خواهد شد و اگر رشته علوم کاربرد
به  ،انتخاب کند يموفق خواهد شد و اگر رشته علوم انسان% ۷۴.۳۱

به  ،موفق خواهد شد و اگر رشته هنر انتخاب کند%  ۷۸.۳۳احتمال  
  .]۵و۴[اهد شد موفق خو%  ۷۷.۶۵احتمال  

 
  :ر باشديگر به صورت زيد يشات شخصيج آزمايد نتايفرض کن) ب

IQ_Test=Low 
Bold_Grouph=O 
Birth_Month=Mehr 
Child_Test=Middel 
Hard_Work_Test=Low Hopefull_to_Futhre_TEST=Low 
Managment_Power_TEST=C 
Color_Psychologist_TEST=Yellow 
Job_Motivation_TEST=Normal 

ن صورت است که شخص شرکت يش به ايج آزماين صوررت نتايدر ا
 %  ۴۱.۶۶به احتمال  ،را انتخاب کند يکننده در آزمون اگر رشته پزشک

  %  ۴۴.۱به احتمال ،انتخاب کند يموفق خواهد شد و اگر رشته مهندس
به احتمال   ،انتخاب کند يموفق خواهد شد و اگر رشته علوم کاربرد

به  ،انتخاب کند يق خواهد شد و اگر رشته علوم انسانموف %  ۵۰.۱۲
به  ،موفق خواهد شد و اگر رشته هنر انتخاب کند %  ۵۵.۱۹احتمال  
 .]۵و۴[موفق خواهد شد  %  ۵۲.۹۳احتمال  

با استفاه از اطالعات بدست آمده از نه آزمون  ييجه نهاينحوه محاسبه نت
 يستم پزشکيس يانداردهان آنها طبق استيجاد ارتباطات بيذکر شده و ا
  .ديآ يبدست م Neticaتوسط نرم افزار  يو روانشناس

 نتيجه گيري -۴
و  يکه با گرفتن نه آزمون روانشناس يستميح سيتوضن مقاله به يدر ا
ت فرد يه و شخصيروحمتناسب با  يليک رشته تحصي يت شناسيشخص

اره است الزم به اش. ميکند، پرداخت يشنهاد ميشرکت کننده در آزمون پ
و  يستم پزشکيس يانجام شده طبق استانداردها ين آزمون هايکه ا

 .اراائه شده اند يبوده و از منابع معتبر  يروانشناس
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