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 يکاوآن با استفاده از داده ينيب شيپ يبرا يبر طالق و ارائه مدل مؤثرعوامل  ييهدف پژوهش حاضر شناسا
از طرف دادگاه خانواده به  1331تا  1334 يکه در بازه زمان ينيجامعه پژوهش حاضر عبارت بود از زوجبود. 

در دسترس  يريگ وه نمونهيفرد به ش 333ن افراد ين اياز ب ز ارجاع داده شده بودند.يمراکز مشاوره شهر تبر
ز انتخاب يرستان شهر تبريآموزان دبن دانشين والدينفر( که از ب 421طالق ) يرمتقاضين غيانتخاب و با زوج

( و NEO-FFI-Rاطالعات از پرسشنامه نئو ) يآورجمع يسه قرار گرفتند. برايشده بودند مورد مقا
ها از ل دادهيه و تحليتجز يک و مصاحبه استفاده شد. برايدموگراف يهايژگياطالعات و وپرسشنامه سوابق، 

بر  مؤثرباشد استفاده شد تا عوامل  يم يکاو داده يها کين تکنيتراز مهم يکيکه  يک شبکه عصبيتکن
رابطه با خانواده ، داشتن ييت از رابطه زناشويرضا يرهايها نشان دادند متغافتهيگردد.  يساز طالق  مدل

طالق و در نقطه  ين در عدم تقاضايب شيپ يها مؤلفهن يترالت همسر از مهميهمسر و باال بودن سطح تحص
همسر از  يانت از سويفرد و تجربه خ ين، تجربه ازدواج قبليزوج يباال يفرد، اختالف سن يمقابل درآمد باال

ن ين از بيچنمورد مطالعه بوده است. هم ينمونه آمار نيده طالق در بين در بروز پديب شيعوامل پ نيترمهم
ن يبر بروز طالق در ب يدار ياثر معن يريپذ و توافق ييگرا برون يتيشخص يژگينئو، و يتيشخص يها يژگيو

 افراد مورد مطالعه داشته است. 

 يشبکه عصب ؛کيو دموگراف يفرهنگ يرهايمتغ ؛يو اقتصاد ياجتماع يرهايمتغ؛ طالق 
 يمصنوع

                                                           
 Email:r.abdi@azaruiv.ac.ir            (                                                                                       * )نويسنده مسئول
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و  تحول و رييتغ ام،يالت و رشد کانون که است يعاطف يواحد و ياجتماع نظام ينوع خانواده
 تعادل شرط و يهمبستگ عامل خانواده نيچنهم .آنهاست نيب روابط و اعضاء يشناسبيآس

 نيا معموالً و دارد عملکرد ينسل و يعصر هر در که است جامعه ياصل رکن و ياجتماع
 نيمؤثرتر (. خانواده1332، ياحيکند )ريم يتجل شياعضا يتعامالت يالگوها عملکرد در

 أثر  و ريتأث در مختلف طيشرا در که جامعه است، ادييبن رکن و فرهنگ انتقال عامل
(. طالق را 1333، يزاده و مروتمي، ابراهاست )عرب ياجتماع و عوامل فرهنگ با متقابل

 رها يمعن به يلغو نظر از خانواده دانست. طالق يختگيعامل از هم گسن يترتوان مهميم
باشد. يم شوهر و زن لهيوسبه ييزناشو دادن انيپا از اصطالح عبارت در و بوده شدن
 يزندگ ساختار ختنيفرور و شوهر، زن سازش عدم يقانون و جيرا حلراه اغلب را طالق

، يمياند )کرکرده فيتعر فرزندان با نيوالد ارتباط اختالل و ييوند زناشويپ قطع ،يخانوادگ
1311.) 

 زيران نيجهان وجود دارد و در ا يهاردر همه کشو باًياست که تقر يقتيطالق حق
ن مشکل روبرو شده است. بر اساس امار سازمان ثبت احوال يبا ا يها به طور جدخانواده

 شي، افزا1332ن امار در سال يواقعه طالق ثبت شده است. ا 34233، 1311کشور، در سال 
 ير صعوديش سين افزايچنان اهم 1332رسد. در سال يواقعه م 142141داشته و به  ياديز

 1332ن سازمان  در سال يرسد. بر اساس آمار ايواقعه م 111313داشته و تعداد طالق به 
ن در ياواقعه طالق ثبت شده است.  11واقع ازدواج و  122طور متوسط در هر ساعت به

طالق ثبت شده است.  13مورد ازدواج و  13در هر ساعت  1333است که در سال  يحال
زان يش داشته و به ميدرصد افزا 1/1، 31زان طالق نسبت به سال ي، م1331طبق آمار سال 

 ش طالق نسبت به ازدواج داردين امار نشان از سرعت افزايده است. بنابر ايرس 111.322
 (. 1331و همکاران،  ينيدوار، حسيزاده، امي، علي؛ عباس1334، ي)واعظ

فهم کارکرد،  يدارد. برا ييامدهايکارکردها و پ يده اجتماعيک پديعنوان طالق به
توان گفت يم. نمينيصورت معلول ببده را بهيجه هر پدين است که اثر و نتين راه ايترميمستق

هستند، بلکه ما در  يد و ضررويمف، کارا، مثبت، يک نظام اجتماعيکه همه عناصر متشکل 
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ضد "نظام،  يج مناسب و مساعد برايآثار و نتا يا داراي "کارا"هر نظام به وجود سه عنصر 
در جهت  يکنند و حتيالزم را براورده نم يهاا نامناسب که هدفيرموجه يا عناصر غي "کارا
جه در نظام بوده و يو نتکه فاقد اثر  "کاريب"کنند و باالخره عناصر يب وحدت عمل ميتخر

د توجه داشت که هر عنصر ممکن است يعالوه بام. بهيبر عهده ندارند، روبرو هست يکارکرد
 باشد، به يا فاقد کار و عملکرديهر نظام، واجد  يدرون يهاا در ساختمانيدر کل نظام 

مثبت داشته باشد و در  يک مجموعه نقش کارکرديک عنصر ممکن است در يگر يعبارت د
ل يتوان موارد ذيصورت خالصه م(. به1313، يباشد )توسل يگر فاقد چنان نقشيمجموعه د

 طالق اشاره کرد.  يعنوان ابعاد منفرا به

، يو روح ينده، احساس گناه، مشکالت جسميطالق: شامل ترس از آ يابعاد فرد
ر طالق بر فرزندان از نظر يامل تاثطالق: ش ي. ابعاد خانوادگيارتکاب به جرم و بذهکار
 يو خانوادگ يت فرديآنان، اختالل در هو يتيو مشکالت ترب يارتکاب به جرم و بذهکار

است  يده ايطالق: طالق پد يآنها. ابعاد اجتماع يفرزندان طالق و احساس گناه و سردرگم
اد، فحشاء و يمانند اعتها بير آسيرگذار است و با سايثأجامعه ت يکه بر ساختارها ياجتماع
 يگريد يهابيک معلول است و متاثر از آسيگر طالق يد يرابطه دارد. از سو يخودکش

 ياز عوامل اجتماع ياوستهيده و به هم پيچين طالق، تابع شبکه پياد است. بنابرايمانند اعت
 (.1332، ياثيو غ ياست )توسل

؛ به 1341افراد مطلقه توسط گوده )دگاه يل طالق از دين پژوهش درباره داليد اوليشا
کننده در پژوهش ( انجام شده است. زنان شرکت1332اصل و زارع،  يت، نجفينقل از عنا

طالق  يل اصليرا دال يتوجهالکل و کم يبودن همسر، سومصرف افراط يتيرحمايغ يو
 اند.عنوان کرده

ک از يند. هر مؤثردر بروز طالق  يدهد عوامل متعددينشان م يات پژوهشيادب
 شود.ياز آنها اشاره م ياند که به برخن عوامل اشاره کردهياز ا يها به بخشپژوهش

 تفاده از ـزان طالق و اسين ميدهد که بي( نشان م2213) 1ژنگ، دوان و وارد يهاهـافتي

                                                           
1- Zheng, Duan & Ward 
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 التيتحص ياست که افراد دارا يژه زمانيون رابطه بهينترنت رابطه معنادار وجود دارد و ايا
نشان ( 2211) 1کريز و زويپژوهش دوالنگ در حال رشد باشند. يلحاظ اقتصادن بوده و بهييپا
را  لهأن مسيشتر از ازدواج اول است. آنها علت ايدهد که احتمال طالق در ازدواج دوم بيم

 دانند.يها مو ارتباط با فرزندخوانده ي، افسردگييزناشو يهاياز آشفتگ يناش يهاتنش

ن عوامل اشاره کرده است: مشکالت ي( در پژوهش خود به ا1331ان )يو کاظم يآخوند
ت ي، عدم کفوي، نحوه گذران اوقات فراغت، اختالفات مذهبييل زناشوي، مساياقتصاد

دهد، برآورده يز نشان ميقات نير تحقيد. سايجد يهاين و استفاده نادرست از تکنولوژيزوج
خشونت شوهر، عدم صداقت همسر و عدم مشورت در امر ، ينشدن انتظارات از نقش همسر

الت زن و سن ازدواج با ين، تحصين، اختالف سن زوجيزوج يلي، اختالف تحصيزندگ
 يگران در زندگي(. دخالت د1313دار دارند )روستا،  يش به طالق زنان ارتباط معنيگرا
 يامدهايصور مثبت از پزان تيگر و ميکديزان برآورده نشدن انتظارات همسران از ين، ميزوج

م يرمستقيد همسران به شکل غيو تفاوت عقا يلي، تفاوت تحصين، تفاوت سـنيچنطالق هم
ش به يزان گرايگر، بر ميکديزان برآورده نشدن انتظارات همسران از ير بر ميق تأثياز طر

و داشتن کار و درآمد و  يو اقتصاد يفرهنگ يهانهي(. زم1311، ياحياند )رطالق مؤثر بوده
(. ازدواج 2221، 2جنيش طالق رابطه دارد )کالميط کار، با افزايز جذاب و جالب بودن محين

قبل از  يقبل از ازدواج، باردار يهايبسترن، همييالت پاين، درآمد و تحصيين پايدر سن
عدم تعهد   کردن، ي، عضو خانواده طالق بودن و احساس ناامنيمذهب يازدواج، عدم وابستگ

در روابط  ين، عدم برابرين زوجيانت، عدم تحقق انتظارات، نزاع بياد، خين، مجادله زيزوج
ن يين پايکه در سن ي(. افراد2223، 3يکرده است )دوهرت يو سوء استفاده معرف يجنس

احتمال ازدواج  انجام داده باشند. مثالً يل غلطين کار را به دالياند احتمال دارد اازدواج کرده
شتر است. منابع يبرند. بيرنج ميکه از مشکالت عاطف ين در نوجوانانيين پايدر سن

 يبرا يعاطف يختگـقبل از ازدواج و ناپ يمال باردارـاحت ،نييالت پايحصـت ،يتصادـاق
مردان  يش طالق نقش دارد. طالق براياند در افزان ازدواج کردهيين پايکه در سن ييهازوج

                                                           
1- DeLongis & Zwicker 

2- Kalmijen 

3- wiliam H.Doherty 
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 13-11زنان  ين رقم برايسال است. ا 24-22ان يشان من حد را دارد که سنيباالتر يوقت
 (. 1331سال گزارش شده است )کالرک، 

عوامل محدود و در  ياند، اما، هر کدام رودر مورد طالق کار کرده يادين زامحقق 
 ين خالء علمين بياند. در اکرده يشتر آنها، نگرش افراد را بررسيکوچک بوده و ب ياجامعه
ک را در يو دموگراف ي، فرهنگي، اقتصادي، فرديمختلف اجتماع يهاکه جنبه يقيو تحق
شود. هدف ما يکار کند، احساس م يواقع يداده ها يتر در نظر گرفته و روبزرگ ياجامعه

ق، تجربه ينه تحقيشيباشد که از پيعوامل چندگانه مرتبط با طالق م يق بررسين تحقيدر ا
ن پنج عامل يچنطالق انجام شده، هم يهاکه با خانواده ييهامشاوره و مصاحبه و يکار

ت نئو به دست آمده است. در يشخص يکه با استفاده از پرسشنامه چندعامل يتيشخص
 يطالق، بررس يرمتقاضيطالق و غ ين متقاضيست و دو عامل و در دو دسته زوجيمجموع ب

، که به ياز داده کاو استاد يحاصل از آن ز يهابزرگ بوده و داده يشد. چون جامعه آمار
شود، بهره ياستفاده م يقات روانشناسيکا در تحقيآمر ياز طرف انجمن روانشناس يتازگ

 يبرا يبر طالق و ارائه مدل مؤثرعوامل  ييما شناسا ين هدف اصليم برد. بنابرايخواه
 بود. يعصبل شبکه يآن با استفاده از تحل ينيب شيپ

 يها. با توجه به دادهبود يفيق توصيبوده و روش انجام تحق بنياديق از نظر هدف ين تحقيا
ت يشخص يطالق و مصاحبه و پرسشنامه چند عامل يکه از پرونده ها ياديز يو کم يفيک

استفاده ها داده يمدل ساز يبرا  يمصنوع يو شبکه عصب يدست آمده از داده کاونئو به
 و ينه داده کاويزم در کيمتدولوژ يبررس کي عنوانن پژوهش حاضر، بهيشده است. بنابرا

 ن مطالعه شامل دو بخش بود.يا ياست. جامعه آمار طرح قابل ،يبندطبقه يهاروش از استفاده
 1331تا  1334 يز در بازه زمانيدر حال طالق شهر تبر يهازوج يجامعه اول شامل تمام

آموزان ن دانشين والديطالق بود که از ب يرمتقاضين غيدوم شامل زوج يبود. جامعه آمار
وه در دسترس ي، به شيريگز انتخاب شدند. روش نمونهيرستان شهر تبريمدارس مقطع دب

دادگاه خانواده، که به مراکز مشاوره طالق از طرف  ييهان زوجيب که از بين ترتيبود. بد
شبکه  يهامدل يهايژگيزوج(  )انتخاب نمونه بر اساس و 221نفر )  412ارجاع داده شده بودند 
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با توجه به  ييمدل( انتخاب شدند. نمونه نها مؤلفههر  يست نفر برايحدود ب يعني يعصب
 يهاخانواده يافت. براينفر کاهش  333ها به از پرسشنامه يمخدوش بودن برخ

مناسب  ينفر در نظر گرفته شد که با توجه به عدم همکار 412ز يطالق ن يرمتقاضيغ
پژوهش  يهاها پرسشنامهنفر شدند. بعد از انتخاب نمونه 421 ييها، نمونه نهاکنندهمشارکت

 د.ين اجرا گرديزوج يبر رو

 يبعد از زندگ يين )جدايان زوجيده طالق در ميح وقوع پديتوض ين مطالعه برايدر ا
 2)شامل  ي(، اقتصادمؤلفه 3)شامل  ياجتماع يها مختلف در حوزه مؤلفه 22مشترک( از 

 3ک )شامل ي( و دموگرافمؤلفه 3)شامل  يفرد -يتي(، شخصمؤلفه 1)شامل ي(، فرهنگمؤلفه
 (.  1( استفاده شده است )جدول مؤلفه

 نيب شيپ يرهايمتغ

 ياجتماع
 شغل

 رابطه با خانواده همسر
 نترنتيمدت زمان استفاده از ا

 ياقتصاد
 درآمد فرد

 درآمد همسر فرد

 يفرهنگ

 ياختالف سن
 الت فرديسطح تحص

 الت همسر فرد يسطح تحص
 نوع ازدواج 

 سابقه طالق در خانواده

 يفرد -يتيشخص
 نئو يتير شخصيمتغ

 يسابقه ازدواج قبل
 ييت از رابطه زناشويرضا

 
 

 نسبت به همسر ييوفايب
 از همسر ييوفايمشاهده ب

 کيدموگراف
 سن

 ب تولديترت
 مشترک يزندگ يها سال
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–NEO-FFI-R  :سال در بار اولين براي پرسشنامه اين 

 پرسشنامه انجام روي بر که تغييراتي با مولفين شد. تهيه کري و مک کوستا توسط 1311

 آيتم 242 حاوي پرسشنامه کردند. اين تهيه را آن شده تجديدنظر فرم 1332 سال در دادند

کند. مي گيرياندازه را عامل هر در خصوصيت شش و شخصيت ياصل عامل پنج که است
 دلپذير پذيري،، انعطافييبرونگرا نژندگرايي، روان از: نداعبارت تست اين اصلي عامل پنج

 قابل ايران در پرسشنامه اين ي نسخه فارسيياي(. پا1312، يبودن )گروس با وجدان و بودن
ب: يترتبه  C ,A ,O ,E ,N يعوامل اصل براي آلفا ر بوده است. ضرايبيز شرح به و قبول

(. در پژوهش حاضر از فرم 1312، يبوده است )گروس 11/2و  13/2، 41/2، 11/2، 11/2
 تحليل اساس بر که است آيتم 12 شامل کوتاه فرم است. شده استفاده پرسشنامه اين کوتاه

 اين پرسش در است. آمده دستبه بود شده اجرا 1311 سال در که بلند فرم نمرات عاملي
خواه و کيفرد، ن ي، عطرياري، شيدارد )روشن چسل وجود آيتم 12 هر عامل براي نامه

عامل ها از  يتمام يکرونباخ برا يروش آلفا به پرسشنامه اين (. پايايي1311همکاران، 
 تحقيقات اغلب (. همچنين2222، 1نيو اوست يريگان، ديشده است )ا گزارش 11/2تا  12/2

بين  همبستگي گزارش يک در مثال براي اند کرده خوب گزارش نيز را فرم اين اعتبار
؛ به نقل 1312باشد )مک کرا و کوستا،  يم 11/2باالي  بلند، فرم با کوتاه فرم هايمقياس

 (. 1332زاده، يو قل يرامياز ب

طالق و  ين متقاضياطالعات زوج يمنظور گردآوربه :
مرتبط با اطالعات  يهاتميد که شامل آيگرد يطراح ياطالق پرسشنامه يرمتقاضيغ

(، مؤلفه 2)شامل  ي(، اقتصادمؤلفه 3)شامل  يت اجتماعي(، وضعمؤلفه 3ک )شامل يدموگراف
 ( بود.  مؤلفه 1)شامل  يفرهنگ

                                                           
1- Egan V, Deary I, Austin 
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طالق که از  ين متقاضين زوجين صورت بود که بعد از انتخاب نمونه از بياجرا به اوه يش
ح اهداف پژوهش و يطرف دادگاه خانواده به مراکز مشاوره ارجاع داده شده بودند، بعد از تشر

ن روال يل کردند. هميطرح را تکم يهات مصاحبه با آنها انجام گرفت و پرسشنامهياخذ رضا
 ز تکرار شد.يطالق ن ياضمتقريگروه غ يبرا

 ن مطالعه از اطالعاتي( استفاده شد. در اANN)1 يمصنوع يشبکه عصبها از ل دادهيتحل يبرا
 ينفر( برا 243ها ) درصد آن 32ساخت مدل و از اطالعات  ينفر( برا 113ها ) درصد داده 12

 ها و ساخت ل دادهيه و تحليتجز يمطالعه، برا نين در ايچنآزمون مدل استفاده خواهد شد. هم
 بهره گرفته شده است. 11نسخه  SPSS Modelerافزار  از نرم يمصنوع يشبکه عصب

 ها و مصاحبه با شرکتدست آمده از پرسشنامههب يهامساله پژوهش داده يبه منظور بررس
 يهاج آمارهيگرفتند که نتال قرار يمورد تحل يفيتوص يق آماريکنندگان نخست از طر

 ارائه شده است.  (2)در جدول  يفيتوص

 

  نيانگيم يفراوان  نيانگيم يفراوان 

 11/31 131  11/34 223 طالق يگروه متقاض

 41/42 134  31/31 233 طالق يرمتقاضيگروه غ

( و 11/31 ين سنيانگيمرد )با م 131طالق  يدهد در گروه متقاضينشان م (2)جدول 
 يهانفر بوده و در گروه زوج 333( که در مجموع 11/34 ين سنيانگيزن )با م 223

                                                           
1- Artificial Neural Network 
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( 31/31 ين سنيانگيزن )با م 233(  و 41/42 ين سنيانگيمرد )با م134طالق  يمتقاضريغ
 نفر بودند در پژوهش مشارکت داشتند. 421که در مجموع 

پرسپترون  ياز ساختار شبکه عصب يمصنوع يشبکه عصب يساز ادهيپ ين مطالعه برايدر ا
 يات موضوع بهره گرفته شده است. برايع آن در ادبيخاطر کاربرد وس ( بهMLP) 1هيچندال

 يها ن تعداد نرونيتر نهيش و خطا، بهيه پنهان، با انجام آزماينه در الين تعداد نرون بهييتع
ر يمتغ 21نرون ) 22شامل  يه ورودين الين شد. بنابرايينرون تع 1ه پنهان به مقدار يال

 1و  ينرون اصل 1نرون ) 3ه پنهان شامل يب( و الير مربوط به تورش تقريمتغ 1مالک و 
عنوان تابع  به 2ک تانژانتيبربولين از تابع هايچناست. همب( شده ينرون مربوط به تورش تقر

 يساز ادهيپ ياستفاده شده است. اگرچه برا يه خروجيه پنهان و اليدر ال يساز فعال
ک يبربوليو ها Sigmoid، 3ل توابع آستانهياز قب يمختلف يرخطي، توابع غيعصب يها شبکه

د در يگمويک تانژانت و سيبربوليدو تابع هاان ين ميشوند، اما در ا يکار گرفته م تانژانت به
ن دو تابع، آنها را مستعد يا يريگ ت مشتقيرا که قابلياند، ز داشته ياديوع زيات موضوع شيادب

کند  يمربوطه م يها چون محاسبه اثرات خطا و وزنهم يبعد يها ليه و تحليانواع تجز
د نداشته و يگمويبا تابع س ياديفاوت زک تانژانت تيبربولي(. تابع ها2214، 4ماالي)پوشکا و مان

 يها ينيب شيتر هرکدام از آنها در پ باشد و عملکرد مناسب ياز آن م يافته خطيل يتابع تبد
 را رقم بزند. يساز ن دو تابع فعالين ايب ييتواند انتخاب نها يرمالک ميدرست متغ

را  يشبکه عصبل يوارد شده در تحل يها خالصه اطالعات مربوط به داده (3)جدول  
 دهد. ينشان م

                                                           
1- Multilayer Perceptron 
2- Hyberbolic Tangent 

3- Threshold 

4- Pushka and Manimala 
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 11% 114 آموزش گروه
 32% 212 شيآزما

 122% 121 کل                                         

مورد(  114ها )تعداد  درصد از داده 11شود  يمشاهده م (3)که از اطالعات جدول  يهمانطور
مورد( در  212ها )تعداد  درصد از داده 32و  يدر مجموعه آموزش يتصادف يريگ طور نمونه به

مورد بوده  121ز به تعداد ياعتبار ن يدارا  نمونه ياند و تعداد کل گرفته يجا يشيمجموعه آزما
 دهد. يب زده شده را نشان ميخالصه اطالعات مدل تقر( 4)است. جدول 

 

 14/11 مجموع مجذورات يخطا آموزش
 3% نادرست ينيش بيدرصد پ

 34/12 مجموع مجذورات يخطا شيآزما

 % 1/1 نادرست ينيش بيدرصد پ

ب زده شده يمدل تقر يشود که مجموع مربع خطا يمشاهده م (4)طبق اطالعات جدول 
ش قرار گرفته بودند يکه مورد آزما ينيگريجا يها بوده است که از مدل 1/11با برابر 

ت داشته است. يده مزـبرآورد ش يها ه مدلـن نظر بيحاضر از ا  ر بوده و لذا مدلـت نييپا
درصد  3برابر با  يمدل حاضر در مجموعه آموزش يشود که درصد خطا ين مشاهده ميچنهم

 داشته است.   يار مطلوبيدل حاضر عملکرد بسن نظر، ميبوده است که از ا

قابل  يبند ب زده شده از اطالعات جدول طبقهيتقر يقدرت شبکه عصب يدر حالت کل
 گزارش شده است.  (1)ن اطالعات در جدول ياست که ا يابيارز
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 % 3/31 11 213 1 آموزش

2 1 211 %31 
 31% 13% 41% يدرصد کل

 % 1/31 1 124 1 شيآزما

2 12 123 1/32 % 

 % 3/34 % 3/41 % 1/11 يدرصد کل

مطالعه در  يمدل شبکه عصب يدهندگحيشود قدرت توض يمشاهده م (1)چنانچه در جدول 
 يابيح درست بوده است که بعد از ارزيدرصد توض 31برابر با  يمجموعه آموزش يها داده

ب زده شده ي، مدل تقريشيموجود در مجموعه آزما يواقع يها نمونه ينيب شيپ يمدل برا
ها را به  ا سازش در خانوادهيع طالق و يدرصد از وقا 3/34 يتوانسته است در حالت کل

بوده  يار مناسبيعملکرد بس يحاضر داران نظر مدل ين از ايکند. بنابرا ينيب شيپ يدرست
 يرهايت و وزن هرکدام از متغيد درجه اهميبا يل شبکه عصبيتحل ياست. در مرحله بعد

وزن و ( 1)ده طالق و سازش در خانواده مشخص شود. جدول يح بروز پديالگو در توض
 دهد.  يت مذکور را نشان ميدرجات اهم

 

 % 3/14 213/2 يرنجورروان

 % 4/33 212/2 ييگرادرون و برون
 % 1/22 232/2 يريپذتجربه
 % 3/23 242/2 يريپذتوافق

 % 2/13 211/2 يريپذتيمسئول
 % 1/41 211/2 نيزوج ياختالف سن

 % 1/23 231/2 ب تولد فرديترت
 % 4/22 232/2 الت فرديتحص
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 % 3/11 211/2 فرد يت شغليماه
 % 3/13 113/2 درآمد فرد

 % 1/3 213/2 درآمد همسر فرد
 % 4/14 213/2 ت ازدواجيماه

 % 4/11 234/2 مشترک يزندگ يهاسال
 % 2/11 111/2 رابطه با خانواده همسر

 % 122 132/2 ييت از رابطه زناشويرضا

 % 1/11 211/2 نترنتيتعداد ساعات گذران در ا
 % 1/21 233/2 يسابقه ازدواج قبل

 % 1/1 212/2 سابقه طالق در خانواده
 % 4/12 214/2 انت به همسريتجربه خ

 % 1/32 241/2 انت از همسريتجربه خ
 % 4/11 234/2 الت همسر فرديتحص

ن مدل، يش بيپ يرهاين متغيشود در ب يمشاهده م (1)که از اطالعات جدول  يهمانطور
را در  يت از زندگيا رضايده طالق يرا بر وقوع پد ين اثرگذارير باالترير به شرح زيمتغ 12

ت يذکر شده در داخل پرانتز درجه اهم ياند. )درصدها داشته يمورد بررس يها ن نمونهيب
 دهد(. ينشان م ييرابطه زناشو يعنير ين متغيترسه با مهميمقار مورد نظر را در يمتغ ينسب

 -%( 11رابطه با خانواده همسر) -%( 3/13درآمد )  -%( 122) ييت از رابطه زناشويرضا
 ياختالف سن -%( 4/11مشترک ) يزندگ يهاسال -%( 4/11الت همسر )يسطح تحص

  -%( 1/32انت همسر )يتجربه خ -%( 4/33) ييگرا درون و برون -%( 1/41ن )يزوج
شود وزن و درجه  ي%(. چنانچه مشاهده م 1/21) ي%( و سابقه ازدواج قبل 3/23) يريپذ توافق

 ر مهم اول بوده است. يک چهارم متغيباً برابر با ير دهم تقريت متغياهم

وارد شده در  يحيتوض يرهايت هرکدام از متغياگرچه اطالعات جداول فوق درجه اهم
بروز  يعنير مالک مدل ياز جهت اثرگذار آنها بر متغ ياند اما هنوز اطالعات دادهالگو را نشان 

هرکدام از  يجهت اثرگذار (1)باشد. جدول  يت در خانواده در دست نميا رضايطالق 
 دهد.  يگر( نشان ميکديبا  يسه نسبيرها را بر دو گروه خانوارها )در مقايمتغ
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 يروان رنجور 441/1 431/1
 ييگرادرون و برون 121/2 121/2

 يريپذتجربه 311/2 311/2

 يريپذتوافق 212/1 212/1

 يريپذتيمسئول 141/2 123/2

 نيزوج ياختالف سن 121/2 141/2

 ب تولد فرديترت 131/1 132/1

 الت فرديتحص 112/2 122/2

 فرد يت شغليماه 114/12 413/12

 درآمد فرد 322/12 212/3

 درآمد همسر فرد -311/4 -221/4

 فرد يت شغليماه 121/11 212/11

 مشترک يزندگ يها سال 213/2 343/2

 ارتباط با خانواده همسر 122/12 321/1

 نترنت فرديساعات گذران در ا 114/2 111/2

 ت ازدواج فرديماه 111/34 311/31

 وجود طالق در خانواده 211/13 112/13

 انت فرديتجربه خ 131/13 131/13

 همسر يانت از سويتجربه خ 331/1 321/1

 الت همسريتحص 411/2 213/1

 ييت از رابطه زناشويرضا 123/21 233/11

 عرض از مبدا )ثابت( -314/212 -312/131

از  يا  دهين، احتمال ظهور پديش بير پيش ارزش متغيافزا ، در صورت(1)بر اساس جدول 
 يخواهد بود که ارزش آن ستون برا يا عدم طالق( مربوط به ستونير مالک )طالق يمتغ
ر يدر متغ يک واحديش يعنوان مثال با افزا شتر بوده است. بهين مذکور بيش بير پيمتغ

داشتن  يمعنا ر بهين متغيا ک دري)دقت شود که چون ارزش  ييزناشو يت از زندگيرضا
 ييزناشو يبوده است که فرد از زندگ يمربوط به حالت 2و ارزش  ييزناشو يت از زندگيرضا
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ر حالت فرد از ييتغ يمعنا ر بهين متغيدر ا يک واحديش ين افزايت نداشته است بنابرايرضا
در  1)ارزش ده طالق يخواهد بود( احتمال بروز پد ييزناشو يتيبه نارضا ييت زناشويرضا
که ارزش  ير مواردير سايشتر خواهد شد. تفسيده طالق بود( بير مالک که مربوط به پديمتغ

 ر خواهد بود:يصورت زاند به را نشان داده يدار ين دو ستون تفاوت معنيب

 مشترک  يت در زندگيالت همسر فرد احتمال بروز رضايبا باالرفتن درجه تحص
 باال خواهد رفت. 

  خانواده باال  نداشتن رابطه با خانواده همسر احتمال بروز طالق دردر صورت
 خواهد رفت. 

 انت يمربوط به خ 1حرکت از ارزش همسر ) يانت از سويدر صورت عدم تجربه خ
ش خواهد يافزا يت در زندگيده رضايانت( احتمال بروز پديط عدم خيدر شرا 2به ارزش 

 افت. ي

 ش يمشترک افزا يت از زندگياحتمال رضا ،يدر صورت فقدان تجربه ازدواج قبل
 افت. يخواهد 

 ش خواهد داد. يباالرفتن درآمد احتمال بروز طالق را افزا 

 ابد. ييده طالق کاهش ميفرد، احتمال بروز پد ييگرا ش درجه برونيبا افزا 

 ابد. ي يده طالق کاهش ميفرد، احتمال بروز پد يريپذ ش درجه توافقيبا افزا 

 ابد. ي يش مين، احتمال بروز طالق افزاياختالف سن زوجش يبا افزا 

 ش يافزا يت در زندگيمشترک، احتمال بروز رضا يزندگ يهاش تعداد ساليبا افزا
 ابد.ي يم

 يت از زندگين(، احتمال بروز رضايشنهاد والديازدواج )پ يت سنتيش ماهيبا افزا 
 افت.يش خواهد يمشترک افزا

 ده طالق ينترنت، احتمال بروز پديافته به ايش تعداد ساعات اختصاص يبا افزا
 افت. يش خواهد يافزا
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ن يتراز مهم يکي ييت از رابطه زناشويپژوهش نشان دادند که فقدان رضا يهاافتهي
د که ين مشاهده گرديچنن افراد بوده است. همين در وقوع طالق در بيب شيپ يرهايمتغ

 يهاش تعداد ساليالت همسر و افزايداشتن رابطه با خانواده همسر، باالبودن سطح تحص
و اجتناب  يت از زندگيده رضاياند که به بروز پد بوده ييرهاين متغيترمشترک از مهم يزندگ

باال، داشتن تجربه  يکه در نقطه مقابل داشتن اختالف سنياند.  در حال دهياز طالق انجام
اند که  بوده ين عوامليترهمسر، از مهم يانت از سويو داشتن تجربه مشاهده خ يازدواج قبل

ن بوده است که يج جالب توجه مطالعه حاضر اياز نتا يکياند.  منجر به بروز طالق شده
ده طالق از يبروز پد ين در راستايب شيپ يرهاين متغيتراز مهم يکيفرد  يداشتن درآمد باال

 يا چه مرد( در صورت داشتن درآمد فرديکه فرد )چه زن  يطور فرد بوده است. به يسو
ن در يداشته و طالق را تجربه خواهد نمود. همچن يل به پاره کردن توافق نکاحيباال، تما

فرد که  يتيد که دو وجه شخصشج مطالعه مشاهده ينئو بر طبق نتا يتيشخص يرهاين متغيب
 يعنيگر )ياند نسبت به سه وجه د فرد بوده يريپذ و درجه توافق ييگرا دهنده درجه برون نشان

ده يبروز پد ينيب شيدر پ ي( از وزن باالتريريپذ تيو مسئول يريپذ ، تجربهيروان رنجور
در  يريو توافق پذ ييکه با کاهش نمره برونگرا يصورت اند به فرد نقش داشته يطالق از سو

 ش نشان داده است. يافزا يفرد، احتمال بروز طالق از سو

ق عرب و يافته تحقيبر طالق با  مؤثرق حاضر در رابطه با عوامل يتحق يافته هاي
مانند عوامل  ييها مؤلفهآنها نشان داده بود  يهاافتهيباشد. ي( همسو م1333همکاران )

، ازدواج يادي، اعتي، اختالالت رفتاري، عوامل ادراکي، عوامل شغلي، عوامل اقتصاديجنس
ق يند. تحقمؤثرده طالق يل در بروز پدين قبياز ا ين و موارديد، عدم تجانس در زوجمجد
افته يبر طالق، با  مؤثررامون عوامل يدگاه زنان مطلقه پي( در رابطه با د1334) يواعظ
بر طالق،  مؤثررامون عوامل ي( پ2211ق باسکار و آرکال )يدارد. تحق يق حاضر همخوانيتحق

ز، با يداند نيبر طالق م مؤثررا از عوامل  ياد و مشکالت جنسيکه دخالت خانواده همسر، اعت
 دارد. يق حاضر همخوانيافته تحقي
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( دانست 2222) يآنج يب ر ويتوان همسو با مطالعه سايج مطالعه حاضر را مين نتايچنهم
نسبت به  يشتريو عدم تعهد اثرات ب ييت از رابطه زناشويکه نشان داده بود  عدم رضا

ج يج مطالعه حاضر همسو با نتاين نتايطالق دارند. همچن ينيب شيدر پ ياقتصاد يهامؤلفه
از مطالعه براملت و موشر  ي(، و قسمت2211س )يوا و اسوارر (، بروز،1313مطالعه روستا )

کننده از يريامل جلوگعنوان ع الت بهي( بوده است که در آنها به باالبودن سطح تحص2222)
ت يا مطالعه وايج ذکر شده در مطالعه مذکور و يگر نتايکه با د ياند در حال طالق اشاره کرده

جهت  يعنوان عامل ن بهييپا يط اقتصادين و شراييکه از درآمد پا ي( زمان2222و راجرز )
از نکات  يکيد يگردان يز بيکه قبالً ن يطور اند، ناسازگار بوده است به وقوع طالق نام برده

 يصورت درآمد بر وقوع طالق بوده است به يم اثرگذاريجالب توجه مطالعه حاضر اثرات مستق
ا زوجه منجر به باالرفتن احتمال طالق در خانواده شده يزوج  يکه داشتن درآمد باال از سو

منجر  يادبهبود وضع اقتص توان گفت که احتماالًيافته در فرهنگ ما مين ين ايياست. در تب
 ين استقالل ماليشود. آنها ايها مشتر در زنيشتر و استقالل بيبه احساس اعتماد به نفس ب

دنبال راه خود به يهاحل تعارض يجارند و بهيگيخود در نظر م يبرا يگاههيعنوان تکرا به
آنها را  ن افراد است که صرفاًيا ياجتناب برا يک راه فرار و به نوعيگردند. طالق يفرار م

 کند. يکوتاه خوشحال م يمدت يبرا

کاهش احتمال طالق با  يعني يتيشخص يهامؤلفهنه يپژوهش حاضر در زم يهاافتهي
و  ينسب، بدر ينيحس يها، همسو با پژوهشيريپذو توافق ييش نمره برونگرايافزا
 ( است. 1333و همکاران ) ي(، خادم1311ان )يميقا

که  برونگرايي که رسدمي بنظر چنين يتيشخص يهامؤلفهمرتبط با  هاييافته تبيين در
 و مثبت خواه، عواطفهيجان فعاليت، ورزي، جرات گرايي، جمع محبت، و صفات )گرمي  از

 در را انگيزي دل و شاد فضاي دهدمي را امکان اين زوجين است، به يافته تشکيل مطلوب(
 برونگرايي ويژگي اساساً برند. باال را خودشان زناشويي سازگاري سطح کنند و ايجاد خانواده

آورد مي وجودبه را زندگي مطلوب شرايط و شادماني بوده و طبعي شوخ داراي قابليت
 (. 1311نسب و همکاران، يني)حس
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 شوديم موجب ييجو توان اشاره کرد که توافقيم يريپذمرتبط با توافق افتهين ييدر تب
 يآرام برخورد و کنند مهار را خود احساس بتوانند گرانيبا د خود هايتعامل در افراد که

 روابط در تريقوي التيتما از که هستند افتهيافرادي سازش جو، توافق باشند. افراد داشته
 نيا بودن دارا با جهينت و در هستند کنندهکمک افرادي جهينت در و برخوردارند ن فردييب
 ترند )چهره و همکاران،يراض و دارند شترييب ثبات زيخود ن ييزناشو روابط در ،يژگيو

 در فرد شودباعث مي پذيريتوافق باالي ميزان که گفت توانگر مييد تبيين (. در1331
 نشان خود از تريماليم رفتارهاي کرده، تنظيم خود را هايهيجان فردي، بين تعامالت

 بيشتري سهولت با را فردي بين از روابط ناشي تضادهاي پذير توافق افراد چنين،هم دهد.
 شود.مي منفي رفتارهاي تعاملي شدت و فراواني کاهش باعث مسأله اين کنند کهمي حل

 از هر فرد براي را بيشتري حمايت زوجين ميان و سازگاري همکاري افزايش بنابراين،
، ي)کوهسازد مي کمتر را زوجين عاطفي ميان فاصله و کندمي ايجاد همسرش جانب
 دهد.مي کاهش را طالق در نتيجه، و (1333زاده، يو فاتح ياعتماد

 دو به زناشويي روابط بر ثير شخصيتأت که ( معتقدند2224تال )يو آد يالو يطور کلبه

 شخصيتي هايفردي، ويژگي ثيرأت در دوجانبه. ثيرأت و فردي تاثير گيرد:صورت مي شکل

 هايدوجانبه، ويژگي تاثير در و گذاردمي تاثير زناشويي از روابط وي خود رضايتمندي بر فرد

 ايهمتغير ترينمهم از يکي بنابراين، گذارد،تاثير مي فرد زناشويي رضايتمندي بر همسر
 شخصيتي است. هايويژگي زناشويي روابط و ازدواج مؤثر در

ز يمطالعه ن نيا يجد يهاتيتوان به دو نمونه از محدود ين مطالعه ميا يايدر کنار مزا
رات عوامل ييمرتبط با تغ يها يياياز پو ياريبودن مطالعه، بس ياشاره کرد: با توجه به مقطع

 يها بودن پرسش ين بنابه طوالنيچنقرار نگرفته است. هم يدر افراد مورد بررس يروانشناخت
سواالت  ين فرصت بررساسفانه محققأبر بودن آن، مت و زمان يمرتبط با حوزه روانشناخت

تر  ييجز يرهايو پرداختن به متغ يو اقتصاد ي، فرهنگيل اجتماعيدر حوزه مسا يتر گسترده
 اند. ها را از دست داده ن حوزهيدر ا

عوامل طالق به صورت  يشود به لحاظ پژوهشيشنهاد ميبا توجه به موارد مطرح شده پ
ز مد نظر قرار ين يشناختروان يهاييايرند و عوامل و پويقرار بگ يز مورد بررسين يطول
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ش از ازدواج به يپ يهاشود در مشاورهيـشنهاد ميپ ين به لحاظ کاربرديچنرند. هميگـب
الت يت روابط با خانواده همسر، سطح تحصيريم و مديپژوهش حاضر از جمله تنظ يهاافتهي

کننده در ن و محافظتيش بيفرد و عوامل پ ين، تجربه ازدواج قبليزوج يهمسر، اختالف سن
ن پژوهش يکه در ا يافراد يت از تماميتوجه و استناد گردد. در نها ييمورد روابط فرازناشو
 م. يکنيم يمانه سپاسگزاريشرکت نمودند صم
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پس  يمثبت در سازگار يحاالت روان شناس ينيبشي( پ1331) انيکاظمو  ، معصومهيلينا، اسمعي، ميآخوند
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