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Abstract 
The purpose of this study is to identify the factors that 

influence divorce and to provide a model for divorce 
prediction. The method of this study is basic in terms of its 

purpose and descriptive in terms of the method of data 

collection. The study population consists of couples who were 

assigned counseling services by the family court in Tabriz 

during the period from 2015 to 2018. Yet, 399 individuals were 

selected using the available sampling method and compared 

with unmarried couples (427) selected among the parents of 

high school students in Tabriz. NEO questionnaire (NEO -FFI-
R) and researcher-made questionnaires were used to collect 

data. Decision tree technique, one of the most important data 

mining techniques, as well as SPSS MODELER were used to 

analyze the data in order to model the factors affecting divorce. 

The results of the study indicated that in addition to the high 

influence of satisfaction level with sexuality, lower education 

level, previous marital history and experience of betrayal of 
one of the couples in the studied families were highly effective 

in divorce. In contrast, higher education, income dependency 

(lower income level for females), and high and very high 

income families (production order above 4) were the most 

important reasons for couples’ satisfaction and compromise in 

the families under study. 

Keywords: Divorce, Factors Influencing the Occurrence of 

Divorce, Data Mining. 

 دهیچک
 یبرا یمدل ۀعوامل مؤثر بر طالق و ارائ ییشناسا حاضر، پژوهشهدف 

 روش لحاظبهو  یادی،از نظر هدف بن یقتحق یناست. ا آن بینییشپ

از است پژوهش حاضر عبارت  جامعۀاست.  یفیتوص اطالعات یآورجمع

طرف دادگاه خانواده به مراکز  از 1397تا  1394 یزمان ۀدر باز که زوجینی

 یوۀبه ش فرد 399 ،افراد ینا ینب از. اندداده شده ارجاع یزتبر شهر ۀمشاور

 427طالق ) یمتقاضیرغ یندر دسترس انتخاب شدند و با زوج یریگنمونه

 بودند دهش انتخاب تبریز شهر دبیرستان آموزاندانش والدین بین از کهنفر( 

-NEO-FFI) نئو پرسشنامۀاز  ،اطالعات یآورجمع ی. براشدند مقایسه

Rلیو تحل یهتجز یساخته و مصاحبه استفاده شد. برامحقق ۀ( و پرسشنام 

که  یمدرخت تصم یکو تکن SPSS MODELER افزارها از نرمداده

است استفاده شد تا عوامل مؤثر بر  یکاوداده هاییکتکن ینتراز مهم یکی
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 مقدمه
خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است که در شرایط مختلف، در تأثیر و تأثر متقابل با 

ترین عامل توان مهم(. طالق را می1393زاده و مروتی، )عرب، ابراهیم قرار داردفرهنگ و عوامل اجتماعی 
 دانست. هاگسیختگی خانوادهازهم

ت که ترین راه این استماعی کارکردها و پیامدهایی دارد. برای فهم کارکرد، مستقیماج ۀعنوان یک پدیدطالق به
جتماعی، یک نظام ا دهندۀلیعناصر تشک ۀتوان گفت که همصورت معلول ببینیم. نمیهر پدیده را به ۀاثر و نتیج

 ارای آثار و نتایج مناسب ویا د «کارا»کارا، مثبت، مفید و ضروری هستند، بلکه ما در هر نظام به وجود سه عنصر 
کنند و حتی در جهت های الزم را برآورده نمییا عناصر غیرموجه یا نامناسب که هدف «ضد کارا»مساعد برای نظام، 

هد، روبو کارکردی ندارن هستندکه فاقد اثر و نتیجه در نظام  «کاربی»کنند و باالخره عناصر تخریب وحدت عمل می
های درونی هر نظام، واجد ید توجه داشت که هر عنصر ممکن است در کل نظام یا در ساختمانعالوه بارو هستیم. به

یک عنصر ممکن است در یک مجموعه نقش کارکردی مثبت داشته  ،به عبارت دیگر .یا فاقد کار و عملکردی باشد
 .شودتوضیح داده میطالق ابعاد منفی  در ادامه،(. 1389، یباشد و در مجموعه دیگر فاقد چنان نقشی باشد )توسل

جدید و مدرن  ۀکند که طالق یک پدیدهای امروزی درمورد طالق، این برداشت را القا میهای رسانهگزارش
تغییر یافته  طالقهای روش طوالنی، قدمت با وجود این .قدمت دارد که این پدیده به اندازۀ ازدواجدرحالی ؛است

 ،تشد و مذهب یا قانون در آن دخالتی نداشوسیلۀ افراد گرفته میطالق یک تصمیم مشخص بود که به ابتدااست. در 
(. امروزه طالق حقیقتی 1987و هوک،  یاما با گسترش مسیحیت، کلیسا کنترل ازدواج و طالق را به دست گرفت )د

بسته به باورهای رایج مذهبی و سنن  است که تقریباً در همۀ کشورهای جهان وجود دارد. جایگاه طالق در کشورها
نرخ طالق در همۀ  1950اجتماعی متفاوت است. با وجود این، مقررات طالق یا جدایی فراگیر است و از دهۀ 

. براساس آمار اندرو شدههطور جدی با این مشکل روبها بهکشورهای صنعتی افزایش یافته است. در ایران نیز خانواده
افزایش  1390طالق ثبت شده است. این آمار در سال  ۀواقع 94،039 تعداد ،1385ور، در سال احوال کشسازمان ثبت

همچنان این افزایش سیر صعودی داشته و تعداد طالق  1392. در سال رسیده است مورد 142،841زیادی داشته و به 
 16ازدواج و  100 متوسططور در هر ساعت به 1390در سال  ،رسد. براساس آمار این سازمانمی مورد 155،369به 

طالق ثبت شده است.  19ازدواج و  83در هر ساعت  1393طالق ثبت شده است. این در حالی است که در سال 
مورد  176.922درصد افزایش داشته و به  5/1به میزان  ،95، میزان طالق نسبت به سال 1396بق آمار سال اطم

و همکاران،  ی؛ عباس1394، ینشان از سرعت افزایش طالق نسبت به ازدواج دارد )واعظ هابنابراین آمار ؛رسیده است
1396.) 

مانند هم برای افراد خانوار و هم جامعه خواهد بود. تبعاتی  منفیها دارای تبعات طالق در خانواده ۀوقوع پدید
ی عنوان تبعات فردتوان بهرا می ترس از آینده، احساس گناه، مشکالت جسمی و روحی، ارتکاب به جرم و بزهکاری

تأثیر طالق بر فرزندان از نظر ارتکاب به جرم و بزهکاری و مشکالت تربیتی آنان،  نظیردیگری  شرایط طالق و
ی عنوان تبعات خانوادگبه باید ها رااختالل در هویت فردی و خانوادگی فرزندان طالق و احساس گناه و سردرگمی آن

ای اجتماعی دانست که بر ساختارهای جامعه تأثیرگذار توان طالق را پدیدهاه اجتماعی نیز میطالق برشمرد. از دیدگ
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ها مانند اعتیاد، فحشا و خودکشی رابطه دارد. از سوی دیگر طالق یک معلول است و از و با سایر آسیب است
ای از عوامل اجتماعی پیوستههمده و بهپیچی ۀبنابراین طالق، تابع شبکپذیرد؛ تأثیر می های دیگری مانند اعتیادآسیب

 (.1390و غیاثی،  یاست )توسل
ها به بخشی از این عوامل دهد عوامل متعددی در بروز طالق مؤثرند. هریک از پژوهشادبیات پژوهشی نشان می

ل زناشویی، ( مشکالت اقتصادی، مسائ1396) ی و کاظمیانشود. آخوندها اشاره میاند که به برخی از آناشاره کرده
عنوان را به های جدیدنادرست از فناوری ۀنحوۀ گذران اوقات فراغت، اختالفات مذهبی، عدم کفویت زوجین و استفاد

نشدن انتظارات از نقش همسری، خشونت شوهر، دهد برآورده. سایر تحقیقات نیز نشان میعوامل طالق معرفی کرد
صیالت زوجین، تحزیاد دگی، اختالف تحصیلی زوجین، اختالف سن ر زنودر ام نکردنهمسر و مشورت نداشتنصداقت

(. دخالت دیگران در زندگی زوجین، 1389دار دارند )روستا، ابا گرایش به طالق زنان ارتباط معن ،زن و سن ازدواج
 همچنین تفاوت سـنی، تفاوت و نشدن انتظارات همسران از یکدیگر و میزان تصور مثبت از پیامدهای طالقبرآورده

نشدن انتظارات همسران از به شکل غیرمستقیم از طریق تأثیر بر میزان برآورده ،تحصیلی و تفاوت عقاید همسران
های فرهنگی و اقتصادی و داشتن کار و درآمد (. زمینه1386، یاحیاند )ریکدیگر، بر میزان گرایش به طالق مؤثر بوده

(. ازدواج در 2005، یجنفرد به کار یا محیط کار خود، با افزایش طالق رابطه دارد )کالم زیادۀ و نیز وابستگی و عالق
 تگی مذهبی،وابسنداشتن های قبل از ازدواج، بارداری قبل از ازدواج، بستریسنین پایین، درآمد و تحصیالت پایین، هم

انتظارات، نزاع  نشدنحققمزیاد، خیانت،  ۀدلزوجین، مجا نداشتنتعهد کردن،و احساس ناامنی طالق والدین همسران
(. افرادی 2009، یده است )دوهرتشمعرفی  عنوان عوامل طالقبه برابری در روابط جنسی و سوءاستفادهنازوجین، 

ال ازدواج احتم ؛ برای مثالاحتمال دارد این کار را به دالیل غلطی انجام داده باشند ،اندکه در سنین پایین ازدواج کرده
 یاحتمال باردار ین،یپا یالتتحص ی،رند بیشتر است. منابع اقتصاددار سنین پایین در نوجوانانی که مشکالت عاطفی د

در افزایش طالق نقش دارد.  ،اندهایی که در سنین پایین ازدواج کردهقبل از ازدواج و ناپختگی عاطفی برای زوج
سال  19-15سال است. این رقم برای زنان  24-20میان  طالق برای مردان وقتی باالترین حد را دارد که سنشان

 (.1995گزارش شده است )کالرک، 
ای کوچک بوده و اند، اما هرکدام روی عوامل محدود و در جامعهکرده پژوهش طالق بارۀن زیادی درامحقق 

فردی،  های مختلف اجتماعی،خأل علمی و تحقیقی که جنبه ،اند. در این بینها نگرش افراد را بررسی کردهبیشتر آن
های واقعی کار کند، احساس و روی داده بگیردتر درنظر ای بزرگاقتصادی، فرهنگی و دموگرافیک را در جامعه

العات های مطای از عوامل اثرگذار بر این پدیده طبق یافتهزمان طیف گستردههم بررسی ،شد. هدف این تحقیقمی
وارهای طالق در خان ۀهای شخصیتی در تبیین و توضیح پدیدمختلف پیشین و همچنین ارزیابی نقش ویژگی

حاضر  ۀر مطالعدرمجموع د گفت توانبنابراین می است؛حاضر  ۀهای نوآوری مطالععنوان یکی از جنبهموردمطالعه به
 آماری ۀجامع از آنجا کهبررسی شد.  نیستند زوجین طالق و زوجینی که متقاضی طالق ۀبیست عامل در دو دست

ی تازگی از طرف انجمن روانشناساز تکنیک درخت تصمیم بهره بردیم که به است،های حاصل از آن زیاد و داده وسیع
 .شودشناسی استفاده میآمریکا در تحقیقات روان

 روش پژوهش
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های کیفی و کمی زیادی که از . با توجه به دادهاستتوصیفی  آن این تحقیق از نظر هدف بنیادی و روش انجام
درخت  ۀکاوی و شیواز داده ،آمد دستچندعاملی شخصیت نئو به ۀهای طالق و مصاحبه و پرسشنامپرونده
 اول شاملبخش . استآماری این مطالعه شامل دو بخش  ۀها استفاده شد. جامعسازی دادهگیری برای مدلتصمیم

با توجه به تخمین وقوع میانگین  است. 1397تا  1394زمانی  ۀهای در حال طالق شهر تبریز در بازتمامی زوج
هزار زوج  60آماری مطالعه را حدود  ۀمطالعه، جامع ۀچهارسال ۀطالق در شهر تبریز، برای باز ۀهزار واقع 15 ۀساالن
مطالعه  ۀ( برای حجم نمون05/0نفر )با خطای آماری  399کوکران،  ۀتعیین حجم نمون براساسدهند که ل میتشکی

طع آموزان مدارس مقاین افراد با زوجین راضی از زندگی مشترک، از بین والدین دانش ۀ. برای مقایسشدندانتخاب 
ی نهای ۀمناسب در این گروه، نموننابه همکاری نفر درنظر گرفته شدند که با توجه  450دبیرستان شهر تبریز نیز 

 های پژوهش رویبعد، پرسشنامه ۀ. در مرحلدر تحقیق گنجانده شدزوج )زوجه( راضی از زندگی مشترک  427شامل 
 بوده است. «فرد»حاضر  ۀد. شایان ذکر است که واحد مورد بررسی و تحلیل در مطالعشها اجرا نمونه

 ۀؤلفم بیستطالق در میان زوجین )جدایی بعد از زندگی مشترک( از  ۀوقوع پدیددر این مطالعه برای توضیح 
مؤلفه(  هنفردی )-مؤلفه(، شخصیتی پنجمؤلفه(، فرهنگی ) دومؤلفه(، اقتصادی ) سههای اجتماعی )مختلف در حوزه
 مؤلفه( استفاده شده است. سهو دموگرافیک )

 

 پژوهش هایابزار
 1978 سال در کراو مک کوستارا  پرسشنامه این (:R-FFI-NEO) 1نئو یتیعاملی شخصۀ پنجپرسشنام

 ۀنامپرسش هایی ارائه دادند.تجدیدنظراین پرسشنامه را با تغییرات و  1992و  1985های سال درسپس  کردند و تهیه
اصلی  عامل پنج که آیتم تقلیل یافت 60های بعدی در حالت فرم کوتاه به بود که در نسخه آیتم 240 حاوی اولیه

روان از: اندعبارت تست این اصلی عامل کند. پنجمی گیریاندازه را عامل هر در خصوصیت شش و شخصیت
 ۀ(. پایایی نسخ0138، ی فرشی)گروس 6بودنباوجدان و 5پذیربودنتجربه ،4پذیری، انعطاف3گراییبرون ،2نژندگرایی

، 85/0 ترتیببه Nو  C، A، O، Eعوامل اصلی  برای آلفا است. ضرایب قبولقابل ایران در پرسشنامه این فارسی
 شده استفاده پرسشنامه این (. در پژوهش حاضر از فرم کوتاه1380، ی فرشیاست )گروس 75/0و  59/0، 45/0، 71/0

به بود شده اجرا 1986 سال در که بلند فرم نمرات عاملیتحلیل براساس که آیتم است 60 شامل کوتاه فرم است.
 این (. پایایی1385و همکاران،  یدارد )روشن چسل وجود آیتم 12 هر عامل برای این پرسشنامه در است. آمده دست

، ی و آستینر، دییگانا) استشده  گزارش 87/0تا  72/0ها از روش آلفای کرونباخ برای تمامی عامل به پرسشنامه
 همبستگی ،گزارش یک در مثال برای ؛اندکرده خوب گزارش را فرم این اعتبار هاپژوهش اغلب (. همچنین2000

                                                           
1. NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI-R) 

2. neuroticism 

3. extraversion 

4. agreeableness 

5. openness to experience 

6. conscientiousness 
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زاده، و قلی یرامیبه نقل از ب 1980کرا و کوستا، است )مک 68/0 بیش از بلند، فرم با کوتاه فرم هایبین مقیاس
1390.) 

های فرهنگی، اجتماعی، ساخته برای مؤلفهمحقق ۀساختاریافته براساس پرسشنام ۀمصاحب

 ،منظور گردآوری اطالعات زوجین متقاضی طالق و غیرمتقاضی طالقبه :شناختیاقتصادی و جمعیت
 هسمؤلفه(، وضعیت اجتماعی ) سههای مرتبط با اطالعات دموگرافیک )د که شامل آیتمشای طراحی پرسشنامه

 مؤلفه( بود. پنجفرهنگی ) و مؤلفه( دومؤلفه(، اقتصادی )
 

 هاافتهی
با انحراف معیار  55/37مرد )با میانگین سنی  196 ،متقاضی طالقدهد در گروه های توصیفی نشان میآماره

های و در گروه زوج ندنفر 399( که درمجموع 77/12با انحراف معیار  55/34زن )با میانگین سنی  203( و 25/14
 37/36زن )با میانگین سنی  233( و 34/15با انحراف معیار  41/40مرد )با میانگین سنی  194غیرمتقاضی طالق 

 نفرند در پژوهش مشارکت داشتند. 427( که درمجموع 68/13با انحراف معیار 

 

 سازی درخت تصمیممدل
 حاضر ۀدر مطالع C5.0دالیل استفاده از الگوریتم 

 1های مختلف درخت تصمیم یعنی الگوریتم نگارگر اتوماتیک تکرارشوندهشایان ذکر است که در بین الگوریتم
(CHAID) 2های تکرارشوندهحلقه، الگوریتم (ID3)3بندی و رگرسیون، الگوریتم درخت طبقه (CARTو )  الگوریتم

 کاوی برخوردارند و در مطالعاتسه الگوریتم اخیر از عمومیت و محبوبیت خاصی در بین مطالعات داده(. C5)فایو -سی
به دالیل  C5.0. در این مطالعه از الگوریتم (2017شود )گوپتا، کومار و شارما، ها بهره گرفته میاخیر از این الگوریتم

ارائه شده است،  4یعنی راس کوینالن ID3الگوریتم  ۀنشردهند وسیلۀبهزیر استفاده شده است: این الگوریتم که 
تواند متغیرهای پیوسته و هم متغیرهای زیرا هم می ؛آن ارجحیت دارد راست و ب ID3ای از الگوریتم یافتهتعمیم ۀنسخ

و امکان انجام  نساتوان به تفسیر نتایج آای را شامل شود. همچنین از مزایای دیگر این الگوریتم میناپیوستۀ رتبه
هترین ب های متفاوت و انتخابنتایج الگوریتم ۀبرای مقایس ،رفته اشاره کرد. با وجود اینهای ازدستوجود داده باآن 

های های درست در الگوریتمبینیو درصد دقت پیش 5تواند از معیار بهرهها، محقق میبندی دادهالگوریتم برای طبقه
بودن الگوریتم هنگام گزارش معیارهای مذکور برای مدل مطالعه، برای تأیید مطلوب در ادامه، در .مختلف استفاده کند

C5.0  نسبت به الگوریتمCART ج الگوریتم به نتایCART .نیز اشاره خواهد شد 
 

                                                           
1. Chi-Squared Automatic Iteration Detector (CHAID) 

2. Iterative Dichotomiser (ID3) 

3. Classification and Regression Tree (CART) 

4. Ross Quinlan 

5. information gain criteria 
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 تعیین اهمیت متغیرهای توضیحی در ساختار درخت تصمیم
با استفاده از  SPSS modelerساز افزار مدلدر این قسمت نرم ،شده در بخش قبلیبا توجه به مطالب گفته

 ها در راستایدهندگی هرکدام از آناهمیت متغیرهای توضیحی را با توجه به قدرت توضیح ۀدرج ،بیزین ۀشبک
اهمیت متغیرهای  ۀافزار مذکور و تعیین درجشده در نرماجراند. شمایی از مدل کبندی متغیر هدف تعیین میطبقه

 است. 1صورت جدول توضیحی مطالعه به
 C5.0عه در درخت تصمیم با الگوریتم اهمیت متغیرهای توضیحی مطال ۀ. درج1جدول 

 نام متغیر هاگره ضریب اهمیت

57/0 Sex_Sat زناشویی ۀرضایت از رابط 

13/0 Betrayal وفایی )خیانت( فرد نسبت به همسربی 

09/0 Relation_W_F همسر ۀرابطه با خانواد 

07/0 Betrayal_Wife وفایی )خیانت( از همسربی ۀتجرب 

05/0 Edu_Wife سطح تحصیالت همسر 

03/0 Birht_Rank ترتیب تولد در خانواده 
03/0 Ex_Marriage ازدواج قبلی ۀسابق 

01/0 O پذیریتمایل به تجربه 
01/0 INC سطح درآمد فرد 
01/0 C پذیریتمایل به مسئولیت 

ت متغیر رضای ،طالق یا رضایت از زندگی ۀترین مؤلفه در توضیح وقوع پدیدمهم ،1با توجه به اطالعات جدول 
وفایی بی ۀوفایی فرد نسبت به همسر خود و همچنین مشاهدرسد بینظر میزناشویی بوده است. همچنین به ۀاز رابط

ح و در توضیمهم جزء پنج متغیر  ،همسر و سطح تحصیالت همسر ۀفرد با خانواد ۀزناشویی، رابط ۀاز همسر در رابط
 طالق بوده است. ۀبینی پدیدپیش

 

 ساختار درخت تصمیم و مدل بروز طالق در بین خانوارهای موردمطالعه
الق یا ط ۀبینی وقوع پدیدبا توجه به بهبود ضریب بهره در ساختار درخت تصمیم مطالعه، مدل درختی پیش

 1صورت نمودار به C5.0های موردمطالعه در شهرستان تبریز با توجه به الگوریتم رضایت از زندگی در بین خانواده
نفر( برای ساخت مدل و از اطالعات  583ها )درصد داده 70از اطالعات  ،مطالعهشایان ذکر است که در این است. 

 نفر( برای آزمون مدل استفاده شده است. 243ها )درصد آن 30
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 های موردمطالعهبینی وقوع طالق یا رضایت از زندگی در بین خانواده. مدل درختی پیش1نمودار 
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 1درصد در گره 90خلوص  ۀدهی در مدل درختی مطالعه، رسیدن به درجشایان ذکر است که زمان توقف شاخه
هترین درخت تصمیم، ببق ادبیات مرتبط با الگوریتم اطمانتهایی درخت تعیین شده است. در مدل درختی فوق که 

شود که در اولین گره از این مدل، مشاهده می ،های تجربی مطالعه حاضر ارائه داده استبندی ممکن را از دادهطبقه
درصد( طالق  8/91ها )نفر از آن 248رضایت ندارند،  خود زناشویی ۀاند از رابطفردی که اظهار کرده 270از بین 
درصد( رضایت و  93نفر ) 292 ،انددهکرزناشویی خود ابراز رضایت  ۀنفری که از رابط 313از  ،در مقابل .اندگرفته

بعدی  هایها را با توجه به ویژگیهای بعدی نیز این گروهاند. این نمودار در گرهسازش را در زندگی در پیش گرفته
و  ها را کمتر و کمتر سازد و روابطهومرج در دادکند تا هرچه بیشتر هرجتر دیگری نیز تقسیم میهای شفافبه گروه

 .کندهای منجر به طالق و سازش در زندگی استخراج ای را برای تحقق وضعیتقوانین ساده
 

 های موردمطالعهتفسیر مدل درختی وقوع پدیدۀ طالق در خانواده
ر )اجتناب( از صوسازی مدل درخت تصمیم معموالً از طریق اعالم قواعد مهم در راستای رسیدن تفسیر و خالصه

ترین متغیرهای مهم ؛ بنابراینگیرداحتماالت مربوط به هرکدام از قواعد صورت می ۀمختلف متغیر هدف و درج
رح شده به شاثرگذار و مسیر رسیدن به طالق یا رضایت در زندگی و درجه احتمال مرتبط با هرکدام از قواعد ارائه

تعیین  دهی از درختیند شاخهاگری در فرغربال نیزو  1ار درختی نمودار با توجه به نموداست )این متغیرها  2جدول 
 ،های راضی از زندگی مشترکگرفته یا خانوادههای طالقخانواده ، یعنیو منجر به خلوص ماهیت متغیر وابسته شده

این درخت  ،ودشدیده می 1ه در مدل درختی نمودار ک. شایان ذکر است چنان(های انتهایی درخت شده استدر برگ
طالق در خانواده و هفت برگ انتهایی  ۀبروز پدید به نشانۀاست که شامل هفت برگ انتهایی  2برگ انتهایی 14شامل 

 رضایت از زندگی در خانواده بوده است. ۀبروز پدید به نشانۀ
 ها. هفت مسیر اصلی در راستای بروز طالق در خانواده و احتمال هرکدام از آن2جدول 

 احتمال  مسیر بروز طالق در خانواده مسیرها

 1مسیر 
سانس و لیاد و تحصیالت همسر رخانوادگی ندا ۀهمسر رابط ۀبا خانواد نیست.جنسی راضی  ۀفرد از رابط

 .استو کمتر 
98/0 

 2مسیر 
باالتر  و لیسانس واتحصیالت  .درخانوادگی ندا ۀهمسر رابط ۀبا خانواد نیست. جنسی راضی ۀفرد از رابط

 .استتر کمو اپذیری مسئولیت ۀو نمر است
92/0 

 3مسیر 
م ک او پذیریانعطاف ۀو نمر ردخانوادگی ندا ۀهمسر رابط ۀبا خانواد نیست.جنسی راضی  ۀفرد از رابط

 .است
75/0 

 4مسیر 
میلیون  2تر از یشدرآمد فرد ب ندارد.خانوادگی  ۀهمسر رابط ۀبا خانواد نیست. جنسی راضی ۀفرد از رابط

 د.رازدواج قبلی دا ۀو سابقاست تومان در ماه 
83/0 

 5مسیر 
فرزند  .درپذیری پایین داانعطاف ۀنمر است.به همسر خود خیانت کرده  است. جنسی ناراضی ۀفرد از رابط

 .استتر و سطح تحصیالتش لیسانس و پایین استتر خانواده چهارم و کوچک
1 

                                                           
1. node 

 .باشد نشده تقسیم دیگر هایگره به خود که درخت از گرهی. 2
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 احتمال  مسیر بروز طالق در خانواده مسیرها

 6مسیر 
 سن .درخیانت از همسر دا ۀتجرب رد.تر داکمپذیری مسئولیت ۀنمر نیست.جنسی خود راضی  ۀفرد از رابط

 .استجمعیت کم ایو از خانواده استتر از لیسانس پایین او و تحصیالت او کم
1 

 7مسیر 
 رد.تر داو تحصیالت لیسانس و پاییناهمسر  دارد. خیانت همسر ۀتجرب یست.جنسی راضی ن ۀفرد از رابط
 .کم است او و سن ردجمعیت داکم ایفرد خانواده

90/0 

سمت های اصلی بههای انتهایی از گرههمان مسیرهای رسیدن به این برگ 2و  3 هایشده در جدولقواعد ارائه
خلوص برگ  ۀدرج نشانۀ روی قواعدهشده در روباحتماالت ارائه همچنین دهد.را نشان می های انتهایی درختگره

 ؛ برایاندمشاهدهنیز قابل 1شده در نمودار های انتهایی درخت ارائهکه همین احتماالت در داخل برگ استانتهایی 
 قرارفرد که در این مسیر  216است، از  1که اولین برگ انتهایی از سمت چپ مدل درختی نمودار  3مثال در گره 

 نتوابنابراین می ؛اندنیز رضایت از زندگی داشته نفر 4که درحالی ؛انددهکرطالق را تجربه  ۀپدید نفر 212اند، گرفته
طالق از سوی فردی که در این گره )عدم رضایت از رابطه جنسی، عدم ارتباط با خانواده همسر،  ۀاحتمال تجرب گفت

212تر همسر فرد( قرار دارد تحصیالت لیسانس و پایین

216
=  است. 0/98

 هاصلی در زوجین غیرمتقاضی طالق و احتمال هرکدام از آن. هفت مسیر ا3جدول 

 احتمال  مسیر مربوط به زوجین غیرمتقاضی طالق مسیرها

 1مسیر 
اگر فرد از رابطه جنسی خود رضایت داشته باشد و درآمد فرد کمتر از دو میلیون تومان در ماه 

 .لیسانس و باالتر بوده باشدبوده و رابطه با خانواده همسر داشته و سطح تحصیالت همسر 
1 

 2مسیر 
اگر فرد رضایت از رابطه زناشویی داشته و با خانواده همسر روابط خانوادگی داشته باشد و 

 تحصیالت همسر لیسانس و باالتر بوده باشد و درامد وی کمتر از دو میلیون باشد.
1 

 3مسیر 
ازدواج قبلی نداشته و خیانتی از جانب خود و  ۀضایت از رابطه جنسی داشته و سابقاگر فرد ر

 همسر وی روی نداده باشد.
98/0 

 4مسیر 
اگر درآمد فرد کمتر از دو میلیون تومان در ماه بوده و رضایت از رابطه جنسی داشته و خیانتی 

 از جانب خود و همسر وی روی نداده باشد.
1 

 5مسیر 
پنجم و باالتر خانواده بوده و رضایت از رابطه جنسی اگر فرد سن باالتری داشته باشد و فرزند 

 داشته باشد.
1 

 1 باشد. لیسانس و باالتر بودهگرایی فرد باالتر بوده و تحصیالت همسر وی فوقاگر نمره برون 6مسیر 

 7مسیر 
حال تجربه خیانت از جانب همسر داشته ولی اگر فرد رضایت از رابطه جنسی داشته اما درعین

 لیسانس و باالتر بوده باشد.همسر فرد، فوق تحصیالت
1 

سی، جن ۀرضایت از رابط ۀدرج زیاد تأثیرگذاری بسیار ۀغیر از درجتوان دریافت، بهمی 3و  2های ه از جدولکچنان
های در بروز طالق در خانواده ،خیانت یکی از زوجین ۀازدواج قبلی و تجرب ۀتر و سابقداشتن تحصیالت پایین

تر مکتحصیالت باالتر، وابستگی درآمدی )درآمد  ،مقابل ۀکه در نقطدرصورتی؛ موردمطالعه بسیار مؤثر بوده است
ترین دالیل رضایت و سازش زوجین در ( از مهم4پرجمعیت )ترتیب تولد باالتر از  ۀداشتن سن باال و خانواد ،(زوجه

 22در درجات کلی اهمیت متغیرهای موردمطالعه ) دهدنشان می هابوده است. همچنین یافته های موردمطالعهخانواده
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ی طالق در بینهای دیگر در پیشمتغیرهای حوزهاز فردی تأثیرگذاری بیشتری -شخصیتی ۀمتغیر(، متغیرهای حوز
و(، ه )متغیرهای شخصیتی نئشخصیتی مورد آزمون در مطالع ۀمؤلف پنجن ایماند. در بین زوجین موردمطالعه داشته

ق در بین بینی وقوع طالداری بر پیشاتأثیرگذاری معن ،پذیریمسئولیتنداشتن تر و کمپذیری تجربه ۀتنها دو مؤلف
پذیری فرد توافق ۀگرایی فرد و باالرفتن نمربرون ۀکه باالرفتن نمرطوریبه ؛اندافراد موردمطالعه از خود نشان داده

د ن افراایمکاهش احتمال بروز طالق و افزایش سازش در زندگی مشترک، در  موجبشناسی نئو در تست شخصیت
 ده است.شموردمطالعه 

 

 های موردمطالعهطالق در خانواده ۀارزیابی و اعتبارسنجی مدل درختی بروز پدید
روز خصوص بدر گروه  بینی درست و اشتباه افراد دودر این مرحله الزم است تا قدرت مدل درختی مطالعه در پیش

 دهد.نتایج این ارزیابی را نشان می 4های موردمطالعه ارزیابی شود. جدول طالق و یا رضایت افراد از زندگی در خانواده
 بینی درست و اشتباه مدل درختی در دو گروه . درصد پیش4جدول 

 C5.0آموزشی و آزمایشی مطالعه در الگوریتم 

 گروه آموزش گروه آزمایش
 گروه

 تعداد درصد تعداد درصد

 بینی درستپیش 568 4/97 220 5/90

 اهبینی اشتبپیش 15 57/2 23 5/9

 مجموع 583 - 243 -
 

 بینی درست و اشتباه مدل درختی در دو گروه . درصد پیش5جدول 

 CARTآموزشی و آزمایشی مطالعه در الگوریتم 

 گروه آموزش گروه آزمایش
 گروه

 تعداد درصد تعداد درصد

 بینی درستپیش 540  6/92 221 9/90

 اهبینی اشتبپیش 43 4/7 22 1/9

 مجموع 583 - 243 -

 CARTو  C5.0بینی دو الگوریتم بودن قدرت پیشبا وجود نزدیک ،5و  4 هایبا توجه به اطالعات جدول
 ؛الگوریتم دیگر است از تردر گروه آموزشی نسبتاً مطلوب C5.0های گروه آزمایش، دقت الگوریتم درمورد داده

در گروه  حاضردرصد از افراد  97ها را در حدود آمده توانسته است بروز این پدیدهدستکه مدل درختی بهطوریبه
تی درسدر گروه آزمایش را به حاضردرصد از افراد  90ساخت مدل( و حدود  برای شدهاستفادههای آموزشی )نمونه

 ند.کبینی پیش
( را در GINIو  AUCهای بودن مدل درختی )شاخصنتایج دو شاخص دیگر ارزیابی بهینه 7و  6های جدول
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دهد.نشان می CARTو  C5.0دو گروه آموزشی و آزمایشی به تفکیک دو الگوریتم 

های بهینگی مدل درختی در دو گروه . شاخص6جدول 
 C5.0در الگوریتم  تحقیقآموزشی و آزمایشی 

گروه آزمایش گروه آموزش
گروه

GINI AUC GINI AUC 

84/0 92/0 96/0 پژوهشمدل درختی  98/0

های بهینگی مدل درختی در دو گروه . شاخص7جدول 
 CARTدر الگوریتم  تحقیقآموزشی و آزمایشی 

گروه آزمایش گروه آموزش
گروه

GINI AUC GINI AUC 

81/0 90/0 85/0 پژوهشمدل درختی  92/0

مقدار هردو شاخص ارزیابی بهینگی مدل درختی مطالعه در هردو گروه آزمایشی و  ،7و  6با توجه به نتایج دو جدول 
دن بوبهینه بیانگر است که این شرایط زیادی و در حد بسیار CARTباالتر از الگوریتم  C5.0آموزشی در الگوریتم 

ها است.بندی مطلوب آنهای اولیه و طبقهومرج دادهمدل درختی مطالعه در کاهش هرج
های طالق در بینی)درصد درست پیش C5.0مدل درختی مطالعه با الگوریتم  1شایان ذکر است که حساسیت

)درصد درست  تحقیقمدل درختی  2درصد و اختصاصیت 7/94آماری مطالعه( برابر با  ۀگرفته در نمونبین افراد طالق
بوده است  4/94آماری مطالعه( برابر با  ۀبینی رضایت از زندگی در بین افراد راضی از زندگی مشترک در نمونپیش

شده از عملکرد بسیار مطلوبی برخوردار بوده است.که از منظر این دو شاخص، مدل درختی معرفی

های تصمیم، استفاده از نمودار بهره برای ارزیابی یک یا ارزیابی درختیکی دیگر از معیارهای  نمودار بهره:
 هانسبتی از کل موفقیت 3یک مدل با بهترین مدل ممکن از نظر تئوری است. بهره ۀچند مدل با یکدیگر یا مقایس

تعریف  100ها * ها / کل تعداد موفقیتها در چندکصورت تعداد موفقیتدهد و بهست که در هر چندک رخ میا
در  CARTو کاربرد الگوریتم  C5.0مربوط به کاربرد الگوریتم  ترتیببه که 3و  2 هاینمودار مطابقشود. می
اگرچه این معیار برای هردو الگوریتم فوق در گروه آموزشی )نمودار  ،آموزشی و آزمایشی است گروهها برای داده

شود که اعتبار و قدرت اما در کل مشاهده می ،ت( استتر از گروه آزمایشی )نمودار سمت راسسمت چپ( مطلوب
تر به بهترین مدل ممکن از نظر تئوری ، بسیار نزدیکCARTدر مقایسه با الگوریتم  C5.0مدل تحت الگوریتم 

در این مطالعه است. C5.0تأیید کاربرد الگوریتم  بیانگر بوده است که

1. sensitivity

2. specificity

3. gain 
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 C5.0. بهرۀ مدل مطالعه در دو گروه آموزشی و آزمایشی تحت الگوریتم 2نمودار 

 

 CART. بهرۀ مدل مطالعه در دو گروه آموزشی و آزمایشی تحت الگوریتم 3نمودار 
 

 گیرییجهنت
خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است که در  گفت توانبندی میجمع عنوانبه

ها در خانواده به هویت و . انسانقرار دارد شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی
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 وزهرشوند. اما امهای سالم به تکامل معنوی و اخالقی نائل مییابند و در خانوادهرشد شخصیتی دست می
ی ی از موارد حتبسیاردر  جلب کرده است. گروه زیادی از کارشناسان توجه ما ۀطالق در دورآمار  یافتنافزایش

شود امروزه اند. غالباً گفته میهای آینده تلقی کردهرفتن خانواده در سالازمیان ۀعنوان نشانگروهی آن را به
چرا که طالق برای آنان در حکم  ؛آورندازدواج روی می مردم با غم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به

 هابرای آن ایآمیز و خشنودکنندهد یا حالت موفقیتنکه ازدواج ایجاد مشکل کشود و درصورتیبیمه تلقی می
توانند آن را رها کنند. از طرفی سالمت اجتماع در گرو ثبات و پایداری خانواده است و زوال این می نداشته باشد

در  کاویدر این مطالعه با داده ؛ بنابرایناد، پیامدهای ناگواری را در مقیاس اجتماعی به دنبال خواهد داشتنه
طالق، به افزایش شناخت و  ۀهای مختلف اثرگذار بر پدیدها و اطالعات موجود در خصوص مؤلفهبین داده

کار گرفته به گیریر روش درخت تصمیمدرک از این مسئله در میان زوجین مختلف پرداخته شد. برای این منظو
یشین تمایز این مطالعه با مطالعات پ ۀتوانست نقطکه با توجه به روش تحقیق مطالعات قبلی، این روش می شد

تأثیرگذار  هایشناخت مؤلفه برایعملی  یتوانست راهکارهایاین تکنیک میهمچنین  در این زمینه بوده باشد.
در  هکد و احتماالت مرتبط با هرکدام از رفتارها را نشان دهد. چنانهن به دست دطالق از سوی زوجی ۀبر پدید

 ۀدرج ادزی تأثیرگذاری بسیار ۀغیر از درجبه شد، بخش تجزیه و تحلیل متغیرهای توضیحی مطالعه عنوان
 ۀلی و تجربازدواج قب ۀوجود سابق ،)مقطع لیسانس و کمتر( ترجنسی، داشتن تحصیالت پایین ۀرضایت از رابط

 ۀطکه در نقدرصورتی؛ های موردمطالعه بسیار مؤثر بوده استدر بروز طالق در خانواده ،خیانت یکی از زوجین
تیب پرجمعیت )تر ۀداشتن سن باال و خانواد ،(زوجه کمتر تحصیالت باالتر، وابستگی درآمدی )درآمد ،مقابل

. همچنین در استهای موردمطالعه ت و سازش زوجین در خانوادهترین دالیل رضای( از مهم4تولد باالتر از 
وضعیت  ۀکنندبینیپیشو  عوامل مؤثر بر طالق توانسته استکه مدل درختی مطالعه  شدمطالعه مشاهده  ۀادام
عه، شده در مطالبیشتر در سناریوهای مطرح ۀشایسته است با دقت و مداق را شناسایی کند؛ بنابراین آن

  انجام گیرد. های مطلوبی در خصوص کاهش طالقیگذارسیاست
( 1393زاده و مروتی )تحقیق عرب، ابراهیم ۀعوامل مؤثر بر طالق با یافت رۀحاضر دربا یقتحق هاییافته

هایی مانند عوامل جنسی، عوامل اقتصادی، عوامل شغلی، ها نشان داده بود مؤلفههای آنهمخوانی دارد. یافته
تجانس در زوجین و مواردی از این قبیل در بروز  نبودالالت رفتاری، اعتیادی، ازدواج مجدد، عوامل ادراکی، اخت

 ۀعوامل مؤثر بر طالق، با یافت دربارۀ دیدگاه زنان مطلقه زمینۀ ( در1394) یطالق مؤثرند. تحقیق واعظ ۀپدید
که دخالت  نیز بر طالق عوامل مؤثردربارۀ ( 2015حاضر همخوانی دارد. تحقیق باسکار و آرکال ) پژوهش

ا راستحاضر هم ۀ پژوهشداند، با یافتهمسر، اعتیاد و مشکالت جنسی را از عوامل مؤثر بر طالق می ۀخانواد
 .است

 ند( دانست که نشان داده بود2000) آنچییو ب یرسا ۀبا مطالع راستاهم توانحاضر را می ۀنتایج مطالع
بینی طالق های اقتصادی در پیشمؤلفهدر مقایسه با بیشتری  ، آثارعهدتنداشتن زناشویی و  ۀاز رابط یرضایتنا

( 2002براملت و موشر ) تحقیق ( و قسمتی از1389روستا ) ۀحاضر با نتایج مطالع ۀدارند. همچنین نتایج مطالع
شده  هکننده از طالق اشارعنوان عامل جلوگیریها به باالبودن سطح تحصیالت بهسازگار بوده است که در آن
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( زمانی که از درآمد 2000و راجرز ) یتوا پژوهش مذکور یا ۀکه با دیگر نتایج ذکرشده در مطالعدرحالی است؛
  .اند، ناسازگار بوده استعنوان عامل طالق نام بردهبه ضعیف و شرایط اقتصادیکم 

رآمد بر تقیم اثرگذاری دمسآثار  ،حاضر ۀمطالع در یکی از نکات جالب توجه شد، بیان ترگونه که پیشهمان
احتمال طالق در خانواده افزایش  موجب که داشتن درآمد باال از سوی زوج یا زوجهیطوربه ؛وقوع طالق است

احساس  سببتوان گفت که احتماالً بهبود وضع اقتصادی شده است. در تبیین این یافته در فرهنگ ما می
گاهی برای عنوان تکیهها این استقالل مالی را بهشود. آنها مینفس بیشتر و استقالل بیشتر در زناعتمادبه

ر گردند. طالق یک راه فرابه دنبال راه فرار می زندگی زناشویی هایجای حل تعارضگیرند و بهخود درنظر می
 رود.شمار میبه نوعی اجتناب برای این افرادو به

 یصادق ۀافتیپذیری که همسو با مسئولیت ۀبراساس مؤلف ،طالق وقوع بینی عدمهمچنین در تبیین پیش
 احتمالی هایدرگیری کردناداره در توانمندی افراد موجب پذیریتوان گفت مسئولیت( است، می1395)

 نتقادکردنا احتمال ،کنندمی کسب را بیشتری پذیریمسئولیت نمره که شود. همسرانیمی در رابطه ایجادشده
 بالنگر و یدس،یابد )الزارمی کاهش آنان منفی در هایتعامل میزاندرنتیجه  و است کمتر آنان در از همسر

 (.2010، ینسابور
برون ۀهای شخصیتی یعنی کاهش احتمال طالق با افزایش نمرمؤلفه ۀهای پژوهش حاضر در زمینیافته

پور، ولی ی،(، خادم1388) اسکویی میانئنسب، بدری و قاینیهای حسا پژوهشپذیری، همسو بگرایی و توافق
 گرمیصفات  که از گراییبرون رسدمی نظربههای شخصیتی مؤلفه زمینۀ در ( است.1393) نیشابوری و مرادزاده

 است، بهشده  مطلوب تشکیل و مثبت عواطف ی وخواههیجان فعالیت، ورزی،جرئت گرایی،جمع محبت، و
 یزناشوی سازگاری سطح کنند و ایجاد خانواده در را انگیزیدل و شاد فضای که دهدمی را امکان این زوجین

 را زندگی مطلوب شرایط واست شادمانی  و طبعیشوخ همراه با گراییبرون ویژگی اساساً برند.ب باال را خود
 (.1388، اسکویی میانئبدری و قا ،نسبآورد )حسینیمی وجودبه

 با دیگران تعامل در افراد شودمی موجب جوییتوافقگفت توان پذیری میتبیین یافتۀ مرتبط با توافق در
 از که هستند یافتهافرادی سازش جو،توافق افراد. باشند آرامی داشته برخورد و کنند مهار را خود احساس بتوانند

 ویژگی، ینا داشتن و با هستند کنندهکمک افرادی درنتیجه .برخوردارند فردیبین روابط در تریقوی تمایالت
 همچنین (.1396، نصیری و ازگلی، ابوالمعالی ،ترند )چهرهراضی و دارند بیشتری ثبات خود نیز زناشویی روابط در

 ترییممال رفتارهای کند و تنظیم خود را هایهیجان فردی،بین تعامالت در فرد شودمی زیاد سبب پذیریتوافق
 حل بیشتری سهولت با را فردیبین از روابط ناشی تضادهای پذیرتوافق افراد از طرفی نشان دهد. خود از

 همکاری ایشافز بنابراین ؛شودمی منفی رفتارهای تعاملی شدت و فراوانی کاهش موجب مسئله این کنند کهمی
 عاطفی ۀفاصل و کندمی ایجاد همسرش جانب از هر فرد برای را بیشتری حمایت ،زوجین میان و سازگاری

می پیدا کاهش طالق احتمال درنتیجه .(1393زاده، ، اعتمادی و فاتحییکوه) دهدکاهش می را زوجین میان
 د.کن

ا از آنج .های جدی این مطالعه نیز اشاره کردتوان به دو نمونه از محدودیتدر کنار مزایای این مطالعه می



 261                                    ازدهمدو، سال 2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

و از  شدند ها از نظر رضایت از زندگی یا وقوع طالق بررسیخانواده ،صورت برش مقطعیاین مطالعه به در که
رداخته پ منظر پویا )تغییرات حس رضایت از زندگی یا تمایل به طالق در زوجین در طول زمان( به این موضوع

کند؛ سی ررشناختی در افراد را بهای مرتبط با تغییرات عوامل روانتواند بسیاری از پویایینمی نشد، این تحقیق
احتماالً  لکهب نیست، تفکر یک یا چندروزه ۀتصمیم به طالق نتیج ،بق ادبیات نظری پیشیناطکه مدرحالی
ر و د استشهر تبریز  در این تحقیق محدود به متقاضیان طالقهمچنین  .استساله تغییرات چندین حاصل

 احتیاط کرد. دتعمیم آن به سایر شهرها بای
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های استان یزد، سال :مطالعه اخیر، مورد ۀعوامل اجتماعی مؤثر بر طالق طی ده .(1390) توسلی، غ.، و غیاثی، ع.
 .34-49، (4)3، یرانا یاجتماع ۀمطالعات توسع ۀمجل .1386-1380

های شخصیتی و رضایت زناشویی بررسی ارتباط ویژگی .(1396نصیری، م. ) و .، ازگلی، گ.، ابوالمعالی، خ.،چهره، ه
، (05)22، انکردست یدانشگاه علوم پزشک یعلم ۀمجل .براساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی: مرور سیستماتیک

132-121. 

های حل تعارض های شخصیتی و سبکویژگی ۀرابط .(1388ر.، قائمیان اسکویی، آ. )نسب، س. د.، بدری، حسینی
، یآموزش یریتمد یقاتتحق .فردی با سازگاری زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزبین

1(2) ،78-57. 

های شخصیت با رضایت زناشویی و ویژگی ۀرابط .(1393نیشابوری، س. ) و پور، م.، مرادزاده، ل.،خادمی، ع.، ولی
 .95-109، (4)8، یکاربرد یشناسروان ۀفصلنام .هاهای آن در زوجمؤلفه

زن  ۀفصلنامشیراز.  ۀکننده به دادگاه خانواد(. بررسی علل اجتماعی گرایش طالق در بین زنان مراجعه1389روستا، ل. )
 .77-104، (3)1، و جامعه

 هایویژگی بررسی(. 1385. )ا راد، رحیمی ، و.ب مقامی،قائم ،.ا خواه،نیک  ،.م فرد،عطری ،.ر. م شعیری، ،.ر چسلی، روشن
 .27-36 ،(16)3 ،رفتار دانشور(. NEO-FFI) نئو عاملی 5 شخصیتی پرسشنامۀ سنجیروان

زن در توسعه و  ۀفصلنام .شناختی میزان گرایش به طالق در شهرستان کرمانشاهتحلیل جامعه .(1386) ریاحی، م.
 .109-140، (19)3، یاستس
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، جوانان و ورزش راهبردی مطالعات .اجتماعی مؤثر بر طالق جوانان در ایران-عوامل اقتصادی .(1395صادقی، ر. )
15(32)، 22-1. 

 یتیجمع یآمار ۀسالنام .(1396) .، و صفاکیش، م.آعباسی، م. ب.، علیزاده، م.، امیدوار، ص.، حسینی، س. م.، خطیبی، 
 .احوال کشورو مهاجرت سازمان ثبت یتیدفتر آمار و اطالعات جمع یران،، طالق در ا1396

مند طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر بر طالق با مرور نظام .(1393) زاده، ر.، و مروتی، ع.عرب، س. م.، ابراهیم
 .10-22، (4)10، یرانا یدمیولوژیاپ یتخصص ۀمجل .های پیشینمطالعه

های شخصیتی و سالمت روانی با سرخوردگی ویژگی ۀبررسی رابط .(1393) زاده، م.فاتحی و س.، اعتمادی، ع.، کوهی،
 .71-83، (4)4، یو رفتار یعلوم شناخت یهاپژوهش .زناشویی در زوجین

 :زریتب .رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت: کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت .(1380گروسی فرشی، ت. )
 .دانیال

 .شهرستان بانه ۀزنان مطلق :موردی ۀدیدگاه زنان مطلقه پیرامون عوامل مؤثر بر طالق، مطالع .(1394واعظی، ک. )
 .52-64، (1)4، یاجتماع یمددکار ۀفصلنام
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