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از در اين حوزه نيز  سيستم هاي هوشمند  طراحي،تاثير مشاوره روانشناسي در زمينه هاي مختلف زندگي امروز  با توجه به – چكيده
 زاني متعيين جهت ي در اين مقاله به توصيف چگونگي طراحي و پياده سازي يك سيستم خبره روانشناس.اهميت بااليي برخوردار است

  كه يكي از پركاربردترين تستهاي روانشناسي براي  DASS-21ش بر اساس تست اين سنج. پرداخته مي شوداسترس در افراد مختلف 
تعريف شده و  نيقوانبه اين ترتيب كه براساس . تعيين ميزان اضطراب، افسردگي و استرس در افراد مختلف مي باشد، انجام مي شود

   .كندمي  نييعا تميزان استرس فرد ر را استنتاج كرده و نتيجه از كاربر  شده افتيدرپاسخ هاي 

  

    DASS 21 تست, سنجش استرس, روانشناسي, سيستم خبره - كليد واژه

  

 مقدمه - ۱

 ي تنها پاسخگوتواندي استاندارد ميوتري برنامه كامپكي
.  شده استيزي آنها برنامه ري باشد كه براي خاصليمسا

هوش مصنوعي روشي است در جهت هوشمند كردن 
ظه تصميم گيري كرده و كامپيوتر تا قادر باشد در هر لح

هوش مصنوعي، . اقدام به بررسي يك مسئله نمايد
 مي كند و روش آموختن انسان كركامپيوتر را قادر به تف

بنابراين اقدام به جذب اطالعات جديد . را تقليد مي نمايد
 از  يكي.]۷[جهت بكارگيري مراحل بعدي مي پردازد

مباحث كاربردي و مهم در تحقق يك سيستم هوش 
 ي هاستميس .]۱[ باشندي خبره ميستمهايصنوعي، سم

خبره برنامه هايي هستند كه رفتار يك انسان متخصص 
اين برنامه از . در يك زمينه بخصوص را تقليد مي كنند

اطالعاتي كه استفاده كننده در آن ها ذخيره مي كند 
جهت اعالم يك عقيده در يك موضوع بخصوص استفاده 

 هاي خبره تا هنگامي كه بتوانند از اينرو سيستم. مي كند
مطابقت داشته باشد كاربر  را كه با پاسخ هاي وعيموض

  .]۱[ ادامه مي دهندكاربر  بيابند به سوال كردن از

  و ضرورت موضوعتياهم -۲

 خبره ستمي سي طراحدر موضوع نيهدف از انتخاب ا
 در هنگام افراد ،اغلب اوقاتست كه در نياپيشنهادي 

 در حي صحي از دادن پاسخ ها،اسمراجعه به روانشن
 خواهند خود را ي نمراي كنند زياجتناب موي حضور 

 شود كه فرد مشاور ي باعث مني كنند و همي معرفماريب
  اظها ر نظر كند وماري در مورد  فرد بينتواند به درست

 از مراجعه دي  را كه باي مطلوبجهي نتماري فرد بتيدرنها
 با .]۱۳[ست نخواهد آوردبه فرد مشاور بدست آورد ، بد

 ماري فرد بي امكان براني خبره ، استمي سني ايطراح
 از مسائل به يلي كردن ختي كه بدون رعادي آي مشيپ

 استرس زاني مجهي به سوالها پاسخ دهد و در نتيدرست



 
 

۲ 
 

 داده و به دنبال آن راه حل منا صي در خود را تشخيواقع
 بطور .دينما مشكل اتخاذ ني برخورد با اي را  برايسب

كلي مي توان مزاياي يك سيستم خبره مشاوره را در 
  :]۴[مقايسه با فرد مشاور بشرح زير خالصه نمود

در خبره مشاوره قابل دسترس بودن سيستم  -۱
  زمان ها و مكان هاي مختلف

پايين بودن هزينه مشاوره توسط سيستم خبره  -۲
 نسبت به افراد مشاور

 خبره توسط سيستمنتايج اعالم دقت باالي  -۳
بدليل عدم دخالت عواطف و احساسات فرد 

 مشاور 

فرد مشاور خستگي پذير است و ممكن است به  -۴
؛ درصورتيكه داليلي محل كار را ترك كند
 .سيستم خبره خستگي ناپذير است

مي توان از دانش چندين فرد خبره به طور  -۵
  نتيجه همزمان و يا پيوسته براي رسيدن به 

ت سطح دانش و در اين صور. استفاده كرد
 بيشتر مشاورتخصص از سطح دانش يك فرد 

 .است 

  سيستم هاي خبره - ۳

يك سيستم خبره، يك برنامه كامپيوتري   
هوشمند است كه از دانش و رويه هاي استنتاج براي حل 
مسائلي كه به اندازه كافي مشكل هستند و نياز به هوش 

به . ]۳ [بشر براي حل آنها مي باشد، استفاده مي كنند
سيستم هاي خبره، برنامه هاي كاربردي بارت ديگر، ع

هاي غير الگوريتمي  كامپيوتري هستند كه بعضي مهارت
 .براي حل انواع مشخصي از مشكالت را شامل مي شوند

  :]۱۰[ عبارتند ازبخش هاي مختلف يك سيستم خبره

  پايگاه دانش(Knowledge base):  محل 
ذخيره سازي دانش ها كه توسط يك روش 

، Rule-basedزنمايي دانش مانند با
Semantic Net ،Frame ارائه مي ...  و

 .شوند

 اخذ دانش (Knowledge Acquisition) : 
در فاز اخذ دانش مهندس دانش به كسب دانش 

 .از خبره مي پردازد

  حافظه كاري(Working Storage):   محل
اوليه يا استنتاج شده  ذخيره سازي حقايق

 .توسط سيستم خبره

 تور استنتاجمو) 

 

Inference 

 

Engine: ( با 
استفاده از يك روش استنتاج كه به صورت 
استنتاج رو به جلو يا عقب و يا مخلوطي از هر 
دو مي باشد، عمل استنتاج بر روي پايگاه دانش 
را انجام داده و دانش هاي استنتاج شده را به 
. صورت حقايق در حافظه كاري ذخيره مي كند

ه و پاسخ نهايي سيستم در واقع حل مسأل
 .توسط اين بخش صورت مي گيرد

 واسط كاربر)

 

User 

 

Interface: ( ارتباط بين 
 كاربر و سيستم

  اين بخش نحوه :امكانات توضيح راه حل 
 .استدالل سيستم را براي كاربر توضيح مي دهد

نشان ) ۱(  شكلاين بخش ها بطور خالصه بصورت
  :داده شده است 

  خبرهستمي سكي اجزاي:  ۱   شكل     

  ارائه سيستم خبره پيشنهادي   -۴

سيستم خبره پيشنهادي بر اساس يك تست   
 21روانشناسي 

 

DASS ]۱۲ [تست  (طراحي شده است
اين تست يكي از تست هاي . )در ضميمه آورده شده است

پر كاربرد براي بررسي و سنجش  ميزان استرس ، 
در اين . اد مختلف مي باشداضطراب و افسردگي را در افر

پروژه به دليل پيچيدگي زياد از دو فاكتور اضطراب و 
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افسردگي صرف نظر شده و تنها فاكتور استرس مورد 
 ۸و۶و۱سواالت از اين رو . بررسي قرار گرفته است

مربوط به كه  DASS-21 از تست ۱۸و۱۴و۱۲و۱۱و
 شود و كاربر ي مدهي باشند از كاربر پرسياسترس م

دو . ست كه با دقت كامل به سواالت پاسخ دهدموظف ا
مورد ديگر نيز مي تواند بطور مشابه با اضافه نمودن 

    .سواالت مربوطه به پايگاه دانش مورد بررسي قرار گيرد

  موضوعي تئوراني ب - ۴-۱
 خبره ستمي سي سازادهي نحوه پ، بخشنيدر ا  

 يستي باابتدا.  ارائه شده استيبصورت تئورپيشنهادي 
 رهي ذخي و در بانك اطالعاتفي خبره تعرستميس نيقوان

  ،ستمي صفحه رابط كاربر سقيدر مرحله بعد از طر. گردد
به سواالت مربوط به سنجش استرس توسط افراد پاسخ 

 ي بانك اطالعاتكي در جي شود و نتاي مهمناسب داد
 ني موتور استنتاج بر اساس قوانسپس. گرددي مرهيذخ
 عمل ، افرادي پاسخ ها شده از مرحله قبل ونييتع

 ستمي سي هاي خروجدر پايان.  دهدياستنتاج را انجام م
 ، باشدي مماري استرس درفرد بزاني مانگريخبره كه ب

 روند انجام تواني مي كلبطور ].۸[شود ي داده مشينما
  :خالصه نمود) ۱( شكل  خبره را بصورتستميكار س

  

 روش كار كلي يك سيستم خبره:  ۲شكل 

  زي سيستم خبرهپياده سا -۴-۲

 مي تواند به پيشنهاديپياده سازي سيستم خبره   
،  مقالهدر اين. هر يك از زبانهاي برنامه نويسي انجام گيرد

زبان برنامه نويسي

 

NET.

 

#

 

C  براي طراحي و بانك
 مورد ، براي پايگاه دانشSQL Serverاطالعاتي 

  .]۲[استاستفاده قرار گرفته 

  واسط كاربرطراحي -۱- ۳-۲

ت  ابتدا سواالUser Interfaceدر قسمت   
 توسط سيستم خبره از كاربر يا بعبارتي سنجش استرس

 پاسخهاي موظف است كاربر.شود فرد بيمار پرسيده مي
پياده سازي آن . انتخاب نمايدسواالترا براي  يصحيح

  :مي باشد)  ۲(شكل بصورت 

  
 صفحه واسط كاربر :  ۳شكل 

ه هر يك از اين سواالت كه توسط سيستم خبر  
مطرح مي گردد بعنوان يك شي در نظر گرفته شده و 
پاسخهاي مختلفي كه توسط كاربر مي تواند داده شود 

 توجه همچنين با. بعنوان شاخص در نظر گرفته مي شود
به اطالعات ذخيره شده شكل تابع تعلق متناسب با آن 

با توجه به سواالت و پاسخهاي ممكن .شده استطراحي 
صورت مثلثي در نظر گرفته شده تابع تعلق ب،براي آن

  .است

 آيا به موقعيتهايتان بطور افراطي واكنش نشان :سوال اول 
  ) باشد۱۰۰ تا ۰عددي بين   كاربربايدپاسخ(ميدهيد؟ 

x1

0
0.2
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µ

low strees 
middle stress
high stress

 X1نمودار تابع تعلق :  ۴       شكل 

 تانيآرام بودن و در آرامش بسر بردن چقدر برا: سوال دوم
  )۵۰ تا ۰ نيبعددي پاسخ (كل است؟ مش



 
 

۴ 
 

x2

0
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0 50

µ

low strees 
high stress

 
  X2نمودار تابع تعلق :  ۵شكل 

نسبت به هر چيزي كه شما را از كار باز : سوال  سوم 
عددي بين پاسخ ( تحمل و نابردار هستيد؟بي دارد چقدر 

  )۱۰۰ تا ۰

x3

0
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 X3نمودار تابع تعلق :  ۶ شكل 

فكر مي كنيد چقدر حساس و زود رنج : سوال چهارم
   )۲۰۰ تا ۰پاسخ عددي بين  (هستيد؟

x1

0

0.5

1
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0 50 100

µ

low strees 
moderate stress
high stress

  X4نمودار تابع تعلق :  ۷شكل  

 تعيين قوانين -۲- ۳-۲

 خبره مذكور ستمي سي مربوطه براني مرحله  قوانني ادر
 در مرحله بعد توسط ني قوانني گردد  كه  اي منييتع
نمونه . ]۲،۹[ردي گيتور استنتاج مورد استفاده قرار ممو

آمده ) ۱( در جدول يشنهادي خبره پستمي سني از قوانيا
   .است

   نمونه اي از قوانين سيستم خبره-۱جدول 

Ru

le 
X1  X2  X3  X4  Result 

1  Low  Low  Low  
Mid

dle  
Norma

l  

2  
Mid

dle  
High  low  High 

Moder

ate  

3 High  High  High  
Mid

dle  
High  

4 
Mid

dle  
Low  Low  M  Low  

5 
Mid

dle  
High  High  

Mid

dle  
Moder

ate  

6 Low  Low  Low  Low  
Norma

l  

7 Low  Low  High  Low  Low  

8 High  High  High  High  High  
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9 
Mid

dle  
Low  Low  Low  

Norma

l  

10 Low  Low  High  
Mid

dle  
High  

…           

 

  طراحي موتور استنتاج  -۳- ۳-۲

 را بر اساس قوانين و تم خبره عمليات استنتاجسسي
همچنين نوع تركيب در نظر گرفته شده از بين مجموعه 

( حالتهاي ممكن تركيب 

 

Min  - 

 

Max ،  Dot  -  

 

Max ،

 

Max  -  

 

Min ، 

 

Max - 

 

Max ، 

 

Min - 

 

Min 
،

 

Ave  - 

 

Max ، 

 

Dot - 

 

Sum (در اين . دهد انجام مي
مرحله . قسمت دو مرحله براي استنتاج بايد انجام شود

  Bاز) R( دن رابطه اول بدست آور

 

→ A مي باشد كه 
A مجموعه تمام حالتهاي ممكن اشياء 

X1،X2،X3،X4 است و B مقاديري است كه بعنوان 
پس از آن مي توان . خروجي در نظر گرفته شده است

 استنتاج نمود،  ROA1خروجي مورد نظر را از رابطه 
 در اينجا مقاديري است كه توسط كاربر در A1منظور از 

عددي در بازه در نظر (به سواالت داده مي شود پاسخ 
  .) گرفته شده براي هر سوال

  تعيين خروجي  -۴- ۳-۲

سيستم خبره طراحي شده مذكور مي بايست ميزان 
استرس فرد بيمار را با توجه به پاسخهاي بيمار و قوانين 
تعريف شده توسط فرد خبره به بيمار اعالم نمايد 

ر نمايش داده خروجي به صورت يكي از چهار حالت زي.
  :ميشود

  بهنجاركاربر : ۱خروجي)

 

Normal( است 
يعني يك فرد نرمال است و هيچگونه عالئم (

  ).استرس ندارد

  داراي درصد خفيفي از كاربر : ۲خروجي
 (استرس

 

Low 

 

Stress(مي باشد  .  

  از  داراي درصد متوسطيكاربر : ۳خروجي
(استرس

 

Moderate 

 

Stress (مي باشد  .  

  از   داراي درصد زياديكاربر : ۴خروجي
(استرس

 

High 

 

Stress (مي باشد . 

در صورتي كه مقدار بدست آمده از رابطه هاي   
 B ، ROA1(باال 

 

→ A ( باشد  ۳۰تا  ۰ عددي  بين
 به همراه ميزان آن به كاربر نشان داده ميشود، ۱خروجي 

 ، اگر عددي ۲ باشد خروجي ۵۰ تا ۳۰اگر عددي بين 
 ودر نها يت اگر عددي بين ۳ي باشد خروج۸۰ تا ۵۰بين 
  .  به كاربر نشان داده ميشود۴ باشد خروجي ۱۰۰ تا ۸۰

براي هر يك از موارد باال مي توان تعيين نمود كه فرد 
  . دقيقا چند درصد داراي استرس مي باشد

 در صورتيكه كاربر ،بعنوان يك نمونه پياده سازي شده
  ،ارد نمايد را براي چهار سوال اول و۴۵،۲۶،۶۵،۸۷مقادير 

و  فرد بيمار داراي درصد متوسطي از استرس است
  .استرس را براي فرد نشان مي دهد% ۶۵خروجي 

 

  يري گجهيبحث و نت - ۵

 ي خبره روانشناسستمي سكي شده  ي خبره طراحستميس
. دهدي استرس در افراد مختلف را نشان مزانياست كه م

از  كند و پس ي را مطرح مي در ابتدا سواالتستمي سنيا
به .  شودي مياتيگرفتن پاسخ  از كاربر وارد مراحل عمل

و از كاربر  شده افتيدرپاسخ هاي براساس اين ترتيب كه 
 را به جهيشروع به استنتاج نموده و نتتعريف شده  نيقوان

  .  كنديكاربر اعالم م

 نيي تواند تعيستم خبره مي سني بدست آمده از انتيجه 
 . باشدي استرس ميارا چند درصد دقايكند كه فرد دق

مي توان در آينده سيستم هاي خبره ديگري براي 
فاكتورهاي (دوفاكتوربا قيمانده اين تست روانشناسي 

   . طراحي نمود) اضطراب و افسردگي
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  وس���تیپ -۷

DAS S 21 Name: Date: 

Please read each statement and circle a number 0, 1, 2 or 3 which indicates how much the statement 
applied to you over the past week.  There are no right or wrong answers.  Do not spend too much time 
on any statement. 

The rating scale is as follows:  
0  Did not apply to me at all 
1  Applied to me to some degree, or some of the time 
2  Applied to me to a considerable degree, or a good part of time 
3  Applied to me very much, or most of the time 
 

1 I found it hard to wind down 0      1      2      3 

2 I was aware of dryness of my mouth 0      1      2      3 

3 I couldn't seem to experience any positive feeling at all 0      1      2      3 

4 I experienced breathing difficulty (eg, excessively rapid breathing, 
breathlessness in the absence of physical exertion) 

0      1      2      3 

5 I found it difficult to work up the initiative to do things 0      1      2      3 

6 I tended to over-react to situations 0      1      2      3 

7 I experienced trembling (eg, in the hands) 0      1      2      3 

8 I felt that I was using a lot of nervous energy 0      1      2      3 

9 I was worried about situations in which I might panic and make 
a fool of myself 

0      1      2      3 

10 I felt that I had nothing to look forward to 0      1      2      3 

11 I found myself getting agitated 0      1      2      3 

12 I found it difficult to relax 0      1      2      3 

13 I felt down-hearted and blue 0      1      2      3 

14 I was intolerant of anything that kept me from getting on with 
what I was doing 

0      1      2      3 

15 I felt I was close to panic 0      1      2      3 

16 I was unable to become enthusiastic about anything 0      1      2      3 

17 I felt I wasn't worth much as a person 0      1      2      3 

18 I felt that I was rather touchy 0      1      2      3 

19 I was aware of the action of my heart in the absence of physical 
exertion (eg, sense of heart rate increase, heart missing a beat) 

0      1      2      3 

20 I felt scared without any good reason 0      1      2      3 

21 I felt that life was meaningless 0      1      2      3 
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