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Abstract 

Introduction: It is essential to suggest a model which 
will be able to guide researchers to best predictions in 
future studies by precise evaluation of new, highly 
capable predicor models along with comparing them to 
current statistical methods and finding their strong  and 
weak points. The purpose of this study was comparison 
of Artificial Neural Networks and Regression methods in 
prediction of marital satisfaction on the based on 
personality characteristics. 
Method: This correlation study was performed on 300 
spouses residing in 3 university dormitories of Tehran, 
who were selected by random multi-stage sampling 
method in year 2008. Data was collected by NEO-Five 
Factor Inventory and ENRICH Inventory questionnaires 
and was analyzed using Multi Layer Perseptron Artificial 
Neural Network, multiple regression analyses, correlation 
analyses and  independent t-test by MATLAB 6.5 and 
SPSS 16 softwares. 
Results: Artificial Neural Network was more successful 
than regression methods in prediction of marital 
satisfaction based on personality characteristics (p<0.05). 
Factors of male neuroticism, male conscientiousness and 
female conscientiousness explained for 24.4% of 
variance of male marital satisfaction (p<0.037).  
Conclusion: Results of current research provides a 
background for designing a dynamic model of Artificial 
Neural Network with capability of  marital satisfaction 
prediction and this will have a great effect on family 
council quality in Iran. 
 
Keywords: Marital Satisfaction, Personality Factors, 
Multiple Regression, Multi Layer Perseptron (MLP), 
Artificial Neural Network (ANN) 
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  مقدمه

ترين  عنوان واحد اجتماعي دربرگيرنده بيشترين و عميقخانواده به

که منبع اوليه نيازهاي اساسي بر آنمناسبات انساني است و عالوه

گيري  را براي شکل  هاي متعددي شود، موقعيت فرد محسوب مي

متخصصان . آورد و تشکيل باورهاي فرد فراهم مي  ها نگرش

شناسي خانواده، غالباً معيار خود را در بررسي کيفيت روابط  روان

].  ۲، ۱[دهند  مندي زناشويي آنها قرار ميزوجين، سطح رضايت

توان نتيجه خرسندي عمومي از  مندي زناشويي را ميرضايت

مندي عاطفي و رضايت زندگي مشترک، رضايت از روابط جنسي و

زناشويي مجموعه احساسات عيني از رضايت ]. ۳[هيجاني دانست 

که شده توسط زن يا شوهر است، هنگاميخشنودي و لذت تجربه

لذا براي ]. ۴[گيرند  شان را در نظر مي ي زندگي ها تمامي جنبه

مندي زناشويي،  يابي به تصويري درست از سطح رضايتدست

طور همزمان مورد مطالعه قرار اه زوجين بهضروري است که ديدگ

  ].  ۶، ۵[گيرد 

مندي بررسي تاثير عوامل مختلف بر رضايتتحقيقات متعدد به

ها بر اين نکته تاکيد دارند  پژوهشبسياري از . اند زناشويي پرداخته

هاي شخصيتي  که رضايت زناشويي بيشترين تاثير را از ويژگي

  ].۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷[کند زوجين دريافت مي

رغم تحقيقات متنوع، افزايش طالق در دنياي کنوني و علي

گونه نارضايتي زوجين از زندگي مشترک و تاثيرات سوء اين

بر اعضاي خانواده و اجتماع، تاييدکننده اين مدعاست که   ها پديده

برخورد مقبولي با بحث ازدواج نشده و کمتر با ديد عالمانه به اين 

ترديد بر صحت  از عواملي که بي]. ۱۵[است ه نگريسته شدهپديد

از (گذارد، فرآيند انجام تحقيق ي هر پژوهش تاثير مي ها يافته

  .است) گيري تا تجزيه و تحليل و نتيجه  ها گردآوري داده

ي  ها ي آماري در حوزه ها ي اخير شاهد توسعه روش هاطي دهه

روش . ايم بوده) پژوهي هاز جمله خانواد(شناسي  مرتبط با روان

بيني هر پديده بر مبناي عوامل متعدد،  متداول در برآورد و پيش

ي  ها با وجود قابليت. است" رگرسيون چندگانه"استفاده از مدل 

بيني آماري، حضور  ي جاري پيش ها قابل انکار روشغير

خطي ميان آنها، بر پيچيدگي پارامترهاي متعدد و نيز روابط غير

افزايد و همين امر، صحت نتايج آماري را مورد  مي محاسبات

ي مرتبط با  ها واسطه پويايي در حيطهبه. دهد ترديد قرار مي

به ي اخير شاهد رشد روزافزون گرايش ها شناسي در سال روان

حل ي هوشمند در حل مسايلي هستيم که راه ها کاربرد سيستم

  ]. ۱۷، ۱۶[راحتي قابل حل نيستند معيني ندارند يا به

ابزاري متشکل از  (ANN)" شبکه عصبي مصنوعي"طور کلي، به

گيري از عملکرد مغز انسان و پردازشگرهاي ساده است که با الهام

از اولين قوانين . شناسي، طراحي شده است براساس نظريات روان

ANN ،بيان"هااست که پايه تمام قوانين " قانون يادگيري ه

در مغز انسان وجود ]. ۱۹، ۱۸[شود  محسوب مي  ها پيچيده شبکه

گيري دانش جديد بر مبناي  پردازش موازي، موجب شکل

گيري دانش در مغز انسان، با  شود و شکل ي گذشته مي ها آموخته

رو، از اين. دارد رابطه) وزن نوروني(  ها شدت ارتباط بين نورون

مدلي ايجاد نمودند کمک رايانه، به  ها سازي نورون محققان با شبيه

سازي، خطاهاي خاطر آورد و با بهينه که قادر باشد ياد بگيرد، به

) دهد همان روشي که مغز انسان انجام مي(خود را اصالح نمايد 

]١٩، ١٧ .[  

ANNدل نورون اساس سه ويژگي مها انواع مختلفي دارند که بر

شده، ساختار شبکه و قاعده يادگيري از هم متمايز کارگرفتهبه

تحت عنوان پرسپترون چنداليه   ها نوع خاصي از شبکه. .شوند مي

(MLP)  طراحي شده است که ابزار قدرتمندي در يافتن روابط

دليل قدرت و خطي بين دو فضاي ورودي و خروجي است و بهغير

  ]. ۲۰[شود  ياد مي" زن عامتقريب"عنوان از آن به ،کاربرد گسترده

ي مختلف علوم  ها يي در حوزه ها ي اخير، پژوهش ها در سال

ي عصبي صورت گرفته و در  ها رفتاري با استفاده از مدل شبکه

بيني و تبيين  ها در پيشANNي متعدد  ها اين مطالعات از قابليت

] ۲۱[همکاران و  پالوتيي  ها بررسي. استشدهاستفاده  ها پديده

حاکي از اين است که مدل شبکه عصبي قادر است درمانگر را در 

اتخاذ تصميمات مربوط به انتخاب روش درمان مناسب ياري 

تواند  نيز معتقدند اين مدل مي] ۲۲[و همکاران  سرتي. رساند

ي رواني و  ها عنوان ابزار مفيدي در تشخيص بيماري به

اي از مبتاليان  آنها ضمن مطالعه عده. کار رودبه يروان يداروشناس

بيني و تشخيص بيماران  در پيش ANNبه اختالالت خلقي، از 

با استفاده از ] ۲۳[برخي ديگر . اندداراي افسردگي استفاده نموده

ANN جسماني  -ي رواني ها به بررسي رابطه بين واکنش

 ]۲۴[و همکاران  کارسون. مراجعان و فرآيند درمان آنها پرداختند

اساس استعدادهاي افراد از شبکه بر سازي مشاور شغلي در مدل

آنها دليل استفاده از شبکه عصبي . اندعصبي مصنوعي بهره برده

ي پراکنده  ها بندي و انجام عمليات بر روي دادهرا توانايي دسته

  .عنوان کردند

 شبکه و الگوريتم عصبي پس از تعيين نوع ي ها شبکه طراحي در

ي ورودي  ها ، تعداد گرهي آموزش ها تعداد دوره يرهايآموزش، متغ

]. ۱۸[شوند  تعيين مياني بايد ي ها گره و  ها اليه و خروجي، تعداد

بهبود  در مهمي نقش انتخاب درست هر يک از اين پارامترها

 تعيين خاطر برايهمينبه. کند مي ايفا عصبي ي ها شبکه عملکرد

مختلف،  ساختارهاي، الزم است MLPترين شبکه مناسب

بايد سه   ها براي تعيين تعداد بهينه نورون .طراحي و آزمايش شود

معيار و بيني موفق، کمترين انحراف عامل بيشترين ميانگين پيش

با در . طور همزمان در نظر گرفتترين ساختار شبکه را بهساده

معيار، بهترين حالت، نظر گرفتن بيشينه ميانگين و کمينه انحراف

ساختار  بنابراين. ار دادن دو نورون در اليه مياني شبکه استقر

ي آن  ها داراي يک اليه مياني بوده و تعداد نوروننهايي شبکه 
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براي بررسي چگونگي عملکرد شبکه،  .است ۱۰، ۲، ۱صورت به

) واقعي(با مقادير مطلوب   ها بيني شده يکي از پيشمقادير نرمال

  . شودمقايسه مي

موثر بر رضايت باتوجه به اهميت نهاد خانواده و نيز کثرت عوامل 

ي مطالعه در  ها زناشويي زوجين، ضرورت بازنگري و بهبود شيوه

لذا ضروري . شود پژوهي بيش از پيش احساس ميحوزه خانواده

کننده جديد که   بيني ي پيش ها است با بررسي و شناخت دقيق مدل

، ضمن مقايسه )ANNنظير (ستند ي مضاعفي ه ها داراي قابليت

متداول و يافتن نقاط قوت و ضعف هر يک از   آماري  هاي با روش

ي آتي متناسب با نوع پژوهش، مدلي که  ها آنها، بتوان در پژوهش

. سازد، پيشنهاد نمود بيني رهنمون مي محققان را به بهترين پيش

ي  اه هدف اين مطالعه مقايسه عملکرد دو مدل رگرسيون و شبکه

  . استمندي زناشويي بيني رضايت عصبي در پيش

  

  روش

پژوهش حاضر که در راستاي گسترش و توسعه ابزارهاي 

ي  ها محاسباتي در حيطه علوم رفتاري است، در زمره پژوهش

بيني  که پيشهمچنين باتوجه به اين. شود بنيادي محسوب مي

ن بي کمک متغيرهاي پيش، به)رضايت زناشويي(متغير مالک 

صورت گرفته است، اين مطالعه در زمره ) هاي شخصيتي ويژگي(

   .گيرد ي همبستگي قرار مي ها طرح

ي استان  ها ي متاهلين دانشگاه ها از ميان کليه ساکنان خوابگاه

، با توجه به ماهيت پژوهش و رعايت کفايت )١٣٨٦- ٨٧(تهران 

n، ابتدا گيري  براي نمونه. زوج انتخاب شد ٣٠٠اي با حجم  نمونه

 ٣ي تهران،  ها از ميان دانشگاه) اي چندمرحله(صورت تصادفي به

مجتمع  ٦،  ها ي اين دانشگاه ها دانشگاه و از ميان مجموعه خوابگاه

دسته از  نامه در اختيار آن سپس پرسش. خوابگاهي انتخاب شد

  .ساکناني که مايل به شرکت در تحقيق بودند، قرار گرفت

و  (NEO-FFI)عاملي شخصيت پنج نامهپرسش  ها، آزمودني

را ) سئوالي٤٧فرم ( (ENRICH)نامه رضايت زناشويي پرسش

پنج عامل شخصيتي  (NEO-FFI). کردندتکميل

سازگاري و ، گرايي، گشودگي گرايي، برون آزرده روان

ضرايب اعتبار آلفاي کرونباخ آنها . را سنجيد پذيري مسئوليت

]. ٢٥[اند  دست آمدهبه ٨٣/٠ و ٦٥/٠، ٧٧/٠، ٥٢/٠، ٥٥/٠ترتيب  به

با روش بازآزمايي براي مردان و  ENRICHنامه اعتبار پرسش

نامه رضايت زناشويي پرسش .]٢٦[ گزارش شده است ۹۴/۰زنان 

و همسر آنها تکميل شد، افراد را   ها آزمودنيکه توسط هر يک از 

رضايت "، )۲" (عدم رضايت"، )۱" (نارضايتي شديد" در پنج سطح

) ۵" (رضايت خيلي زياد"و ) ۴" (رضايت زياد"، )۳" (توسطم

   .نمايد بندي مي طبقه

ي  ها داده و رگرسيون، ANNتوانايي مدل براي مقايسه 

صورت تصادفي به دو به) مرد ٣٠٠(آمده از گروه نمونه  دست به

و   ها مدل نفر براي آموزش ٢٠٠دسته اطالعات مربوط به 

در مرحله .  ها، تقسيم شدند،  مدل آزموننفر براي  ١٠٠اطالعات 

بيني رضايت  کمک رگرسيون چندگانه، معادله پيشاول به

هاي شخصيتي زوجين در گروه  زناشويي مردان بر حسب ويژگي

هاي  سپس با قراردادن نمرات ويژگي. دست آمدآموزش به

شده بيني مندي پيششخصيتي گروه آزمون در اين معادله، رضايت

بيني با  با مقايسه نتايج اين پيش. يون محاسبه شدتوسط رگرس

يي که  ها ، پاسخ)نفر ١٠٠رضايت زناشويي واقعي (مقادير هدف 

در . بيني شده بود، محاسبه شد درستي پيشتوسط رگرسيون به

اي عصبي با ، شبکهکمک اطالعات گروه آموزشمرحله دوم، به

بين طراحي  پيشبيني متغير مالک، از روي متغيرهاي  قابليت پيش

بيني  اي که داراي پيش با ارايه مقادير گروه آزمون، شبکه. شد

بيني آن با مقادير مطلوب مقايسه  بهينه بود انتخاب و نتايج پيش

بين  خطي ميان متغير پيشدر يافتن روابط غير MLP از. شد

و  ANNبراي طراحي . استفاده شد) وابسته(و مالک ) مستقل(

کار به MATLAB 6.5افزار مرتبط با آن نرمي  ها انجام عمليات

رفت و در تجزيه و تحليل آماري از رگرسيون چندگانه و براي 

منحني  و نمار مکپارامتريک آزمون غيرمقايسه دو مدل نيز از 

بيني، اظهارنظر  بودن پيشنادرست مشخصه عملکرد گيرنده

 عملکرد ارزيابي براي منحني زير سطح در اين مقياس از. کند مي

  .شود مي استفاده مدل

  

  نتايج

بيني رضايت زناشويي مردان  معادله پيش: رگرسيون چندگانه

صورت  به در گروه آزمونهاي شخصيتي زوجين  براساس ويژگي

  ):١جدول (دست آمد تابع زير به

(mn5) ۰۲۴/۰+(fn5)٠٤/٠+(mn1)رضايت  =٨٧٥/١ -٠٣٦/٠

  زناشويي مردان

  

هاي  مندي زناشويي مردان براساس ويژگيرگرسيون رضايت )١جدول 

  )=۲۰۰n(شخصيتي زوجين 

   ←آماره

ترتيب متغيرها به↓

  ورود

F  
ضرايب 

  رگرسيون

ضريب 

  ثابت
R  

۲
R  

سطح 

  داري معني

  >٠٠١/٠  ١٥٥/٠  ٣٩٤/٠  ٢٨٥/٤  - ٠٥٢/٠  ۴۲/۳۶  گرايي مرد آزرده روان

  گرايي مرد آزرده روان
٨٨/٢٨  

٠٤٥/٠ -  
٢  ٤٧٦/٠  ٦٦٨/٢۲۷/٠  

٠٠١/٠<  

  >٠٠١/٠  ٠٤٦/٠  پذيري زن مسئوليت

  گرايي مرد آزرده روان

٠٦/٢١  

٠٣٦/٠ -  

٢٤٤/٠  ٤٩٤/٠  ٨٧٥/١  

٠٠١/٠<  

  >٠٠١/٠  ٠٤٠/٠  پذيري زن مسئوليت

  ٠٣٧/٠  ٠٢٤/٠  پذيري مرد مسئوليت

  

) رگرسيون ماتريس عملکرد( ٢بيني در جدول  ميزان موفقيت پيش

شود،  طورکه در قطر اصلي ماتريس مشاهده ميهمان. آمده است
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رگرسيون توانست رضايت زناشويي مردان در گروه آزمون را در 

  . بيني نمايد طور صحيح پيش موارد به% ٤٣

  

مندي زناشويي بيني رضايت ماتريس عملکرد رگرسيون در پيش) ۲جدول 

  )=۱۰۰n(مردان 

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  منديسطوح رضايت

  صفر  ۱  ۱  ۱  صفر  ۱

  صفر  ۱  ۶  ۱  صفر  ۲

  صفر  ۱۰  ۲۰  ۳  صفر  ۳

  صفر  ۲۱  ۱۴  ۱  صفر  ۴

  ۱  ۱۸  ۱  صفر  صفر  ۵

  

براي بررسي چگونگي عملکرد شبکه، : شبکه عصبی مصنوعی

) واقعي(با مقادير مطلوب   ها بيني شده يکي از پيشمقادير نرمال

شود،  چه در قطر اصلي اين ماتريس مشاهده ميچنان. مقايسه شد

رضامندي زناشويي مردان ، توانست در گروه آزمون MLPشبکه 

در مقايسه با  .بيني نمايد طور صحيح پيش موارد به% ٥٠را در 

  ). ۳جدول ( تري توزيع شدندطور متوازن به  ها بيني رگرسيون، پيش

  

زناشويي مردان  منديبيني رضا در پيش MLPماتريس عملکرد  )۳جدول 

)۱۰۰n=(  

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  سطوح رضامندي

  صفر  ۱  ۲  صفر  صفر  ۱

  صفر  ۲  ۵  ۱  صفر  ۲

  صفر  ۱۰  ۲۰  ۳  صفر  ۳

  ۱  ۲۸  ۶  ۱  صفر  ۴

  ۱  ۱۹  صفر  صفر  صفر  ۵
  

  

و  (MLP)در دو مدل شبکه عصبي  ROCمقايسه منحني  )۱نمودار 

  (REG)رگرسيون 

  

سطح بيش از ) MLP )۷۸۱/۰مدل در  ROCسطح زير منحني 

). ۱؛ نمودار >۰۴/۰p(بود ) ۷۳۸/۰(رگرسيون زير منحني در مدل 

و  MLPعدم موفقيت هر يک از دو مدل /ي موفقيت ها نسبت

مندي زناشويي مردان رضايتبيني  رگرسيون چندگانه در پيش

 .شود ديده مي ٤در جدول  هاي شخصيتي زوجين براساس ويژگي

و  MLPنمار مشاهده شد که وجود  با استفاده از آزمون مک

دار از نظر آماري نيز معني بيني رگرسيون چندگانه در انجام پيش

  ).>۰۴/۰p(است 
  

  عدم موفقيت هر يک از دو مدل/ي موفقيت ها نسبت )۴جدول 

   ←بيني براساس پيش↓
  شبکه عصبي

  ناموفق  موفق

  رگرسيون
  ۴  ۳۹  موفق

  ۴۶  ۱۱  ناموفق

  

  بحث

رگرسيون و  MLPبيني شبکه  چه مشاهده شد، توان پيشچنان

ترتيب بهبيني صحيح رضايت زناشويي مردان  در پيش چندگانه

مقايسه نتايج عملکرد دو مدل با استفاده از . بود% ٤٣و % ٥٠

نشان داد که شبکه  ROCنمار و سطح زير منحني  آزمون مک

طور  بيني رضايت زناشويي زوجين به عصبي مصنوعي در پيش

نمودار (تر از رگرسيون چندگانه عمل نموده است  داري موفقمعني

گرچه در بررسي ادبيات پژوهش، تحقيقي که در حوزه ). ١

پژوهي به بررسي اين موضوع پرداخته باشد مشاهده نشد، خانواده

دارند ي خود اذعان مي ها در يافته ]۲۸، ۲۷، ۲۴، ۲۲[اما محققان 

بيني متغير  که شبکه عصبي در مقايسه با رگرسيون در پيش

ي  ها دانيم در مدل طور که مينهما. مالک عملکرد بهتري دارد

شود، براي  رگرسيون شکل خاصي از توابع به مدل تحميل مي

بيني متغير  شود که معادله پيش ترين حالت فرض مي مثال در ساده

حال اگر . بين است مالک يک ترکيب خطي از متغيرهاي پيش

. بيني شاهد خطا خواهيم بود اين فرض درست نباشد، در پيش

ل اصلي توانمندبودن شبکه عصبي مصنوعي اين يکي از عوام

 کمکعنوان پيش فرض ندارد و بهاست که هيچ تابع خاصي را به

 بين خطيروابط غير شناسايي مخفي خود توانايي ي ها اليه

 شبکه در اين شرايط. است دارا را بين و مالک پيش ي ها متغير

 خطيغير ارتباط اين به براي رسيدن را  ها وزن طور خودکار به

مدل  و مهمي موجودند ويژه وقتي روابط نهفتهبه(دهد  مي تغيير

 عصبيشبکه از توان مي ،)دهد مناسبي رگرسيون نتواند جواب

جدول همچنين  .]۲۷، ۲۰، ۱۷[داشت  تري انتظار مناسب کارآيي

هاي شخصيتي زوجين، سه  از ميان ويژگيدهد که نشان مي ۱

و  پذيري مرد ئوليتمس، گرايي مرد آزرده روانعامل 
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تغييرات رضايت زناشويي % ٤/٢٤توانند  مي پذيري زن مسئوليت

مقايسه يافته  ).>٠٣٧/٠p(تبيين کنند  داريطور معنيبهمردان را 

دهنده همخواني اين نتايج با فوق و ادبيات پژوهش نشان

  ]. ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷[تحقيقات قبلي است 

  

  گيرينتيجه

اين پژوهش، زمينه را براي طراحي شبكه عصبي با  ي ها يافته

کمک آورد كه  مندي زناشويي فراهم ميبيني رضايت قابليت پيش

ي خانواده در کشور  ها شاياني به بهبود و ارتقاي کيفيت مشاوره
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