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Introduction 
One of the most important challenges that any community faces is 

divorce. In Iran, as in other countries, divorce has become a social issue. The 

latest studies on divorce in Iran indicate its increase. The studies emphasize 

the undeniable role of the individual differences between the couples or the 

stable personality traits that each of the spouses brings to the context of 

marital life. The purpose of this study is to develop a divorce discriminant 

equation based on the characteristics of couples’ personality.  

 

Method 
The present study is intended to be a practical research. It is based on 

a quantitative approach and is methodologically located in the category 

of causal-comparative research. The research population consists of 

couples applying for divorce and normal couples in Hamadan province in 

1396. In this study, a total of 398 couples (796 people) were selected as 

the sample from the two groups. The research tool was HEXACO-60 

Personality Inventory. The HEXACO Personality Inventory consists of 24 

facet-level personality trait scales that define the six personality factors 

named Honesty-Humility (H), Emotionality (E), Extraversion (E), 

Agreeableness (A), Conscientiousness (C), and Openness to Experience (O). 

In order to develop a diagnostic model for the groups, the diagnostic analysis 

was used. Based on the findings of the study, from a total of twelve 
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personality traits (six characteristics in men and six characteristics in 

women), female emotionality, female extraversion, female agreeableness, 

male agreeableness, male conscientiousness and female openness to 

experience were necessary to distinguish between divorced and normal groups. 

Based on the results, female emotionality, female extraversion, female 

agreeableness, male agreeableness, male conscientiousness, female openness to 

experience in the final diagnostic equation were introduced. 

 

Results 
Based on the results obtained, the equation is as follows: D = -4.076 + 

(14.14) * female emotionality + (+0.129) * female extraversion - (62.0%) * 

female agreeableness - (0.57) * male agreeableness + (0.027) * male 

conscientiousness – (0.11) * female openness to experience. 

If this formula is used to predict, and the couple's score is negative, the 

probability of divorce is higher. Obviously, for couple whose score is 

positive, based on this formula, the probability of divorce will be less. Also, 

the Canonical Correlation between couples personality characteristics and 

divorce rate was 0.41. Based on the results, the average score for the 

divorced group was -0.45 and for the normal group was 0.44, the gap 

between these two means indicates that the equation was successful in 

diagnosing between the two divorced and normal groups. 
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های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال  بررسی نقش ویژگی

 بروز طالق 

 

 افضلی افشین
 مریم پورجمشیدی

 اکبر مومنی راد
 چکیده

ای شخصيتی زوجين ه هدف اين پژوهش تدوين معادله مميز )تشخيصی( طالق بر اساس ويژگی
های  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظررويکرد کمی و از نظر روش در دسته پژوهشبود. 
جامعه پژوهش را زوجين متقاضی طالق و زوجين عادی  ای )پس رويدادی( قرار دارد. مقايسه -علی

نفر( به عنوان نمونه  796زوج )  398تشکيل دادند. از دو گروه در مجموع  0396استان همدان در سال 
سوالی هگزاکو  61ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه به روش تصادفی طبقه

ها از تحليل مميز استفاده گرديد. بر  استفاده شد. به منظور تدوين مدل مميز )تشخيصی( برای گروه
ر مردان و شش ويژگی در های پژوهش از مجموع دوازده ويژگی شخصيتی )شش ويژگی داساس يافته

و  وجدانی بودن مرد، سازگاری مرد، سازگاری زن، زنبرونگرايین، خواهی زهيجانهای زنان( ويژگی
توانايی الزم برای ايجاد تمايز ميان دو گروه طالق و عادی را دارا هستند. بر  گشودگی به تجربه زن

مرد و  سازگاری، سازگاری زن، گرايی زنبرون، خواهی زن هيجاناساس نتايج به دست آمده، متغيرهای 
شدند. همچنين ضريب همبستگی کانونی ميان  گرايی مرد در معادله تشخيصی نهايی وارد وجدان
ميانگين نمره مميز برای ، يجانت بر اساس دست آمد.به 404/1های شخصيتی زوجين و طالق  ويژگی

                                                           
زوجين و طالق در  های شخصيتی اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان )بررسی رابطه ميان ويژگی  -

 باشد استان همدان( که با حمايت اداره کل بهزيستی استان همدان انجام شده است می
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 دهد کهاين دو ميانگين نشان میفاصله  دست آمد،به 444/1و برای گروه عادی  -463/1گروه طالق 
 است. بوده موفقدر ايجاد تمايز و تشخيص ميان دو گروه طالق و عادی معادله 

 

 طالق، ويژگی های شخصيتی، زوجين :گانواژکلید 

 

 مقدمه
رو است واقعيتی به نام ای هميشه با آن روبههايی که هر جامعهکی از مهمترين چالشي

ه در جوامع امروزی با سرعت زيادی در حال افزايش است و آثار و ای کق است. پديدهالط

دارد  پيامدهای عميق اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، و قانونی بر مردان و زنان مطلقه

(Ismailiyan, Tahmasebiyan, Dehghani & Motabi, 2016.) 

ديل شده است. در ايران نيز مانند ساير کشورها پديده طالق به يک مساله اجتماعی تب

آمار  0388جديدترين اطالعات آماری ايران در مورد طالق بيانگر افزايش آمار آن است. در سال 

درصد در سال  8/03به  87درصد در سال  3/01طالق به يک مورد از هر سه ازدواج رسيده و از 

ورد به م 211مورد ازدواج، حدود 0111براساس آمار رسمی در ايران از هر .رسيده است 0388

شود و ايران، چهارمين کشور جهان از نظر ميزان نسبت طالق به ازدواج معرفی طالق منجر می

-همان (.Sadrolashrafi, Khonakdaretaresi, Shamkhani & Yosefiafrashte, 2013) شده است

 را نمايش 94تا  91های  گونه که نمودار شماره يک نيز وضعيت ثبت طالق و ازدواج در سال

ها، وضعيت طالق سير دهد، مشخص است بر خالف روند رو به نزول ازدواج در اين سال می

طوری که هم اکنون ايران از نظر هزار رويداد در سال نزديک شده است. به 211صعودی داشته و به 

در ازای هر چهار ازدواج در تهران يک طالق  0388آمار طالق در رتبه چهارم دنيا قرار دارد. در سال 

شش های مازندران، کردستان، قم، خراسان رضوی نيز در ازای هر وقوع پيوسته است. استان هب

 (.Meshki, Shahghasemi, Delshadnoghabi & Moslem, 2012اند )ازدواج يک طالق داشته

اند، در اما چگونه است زوجی که روزی با عشق و تمايل فراوان با يکديگر ازدواج کرده

 يابند؟ شرايطرسند که جدايی از هم را تنها عالج مشکل خود میای میقطهزندگی مشترك به ن

 نامساعد ازدواج و تشکيل زندگی براساس موارد غيرمعقول و غيرمنطقی، از آغاز طالق را در

 بينی است، حتی اگر به عللینحوی که وقوع آن از همان ابتدا قابل پيشبطن خود دارد، به

 و به انحالل خانواده منتهی نشود، مصداق اصطالح سوختن و زندگی زناشويی تداوم يابد
 



 911 های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طالق بررسی نقش ویژگی

 
 

 0394تا  0391آمار ازدواج و طالق از سال . 0 نمودار

 

ريزی جهت تواند در برنامهساختن خواهد بود. از اين رو شناخت علل و عوامل طالق می

 کار گرفته شود.های قبل از ازدواج و پيشگيری از طالق بهمشاوره

های فردی زن و قابل انکار تفاوتفردی ازدواج به نقش غيرتکيه بر نظريه ميان محققان با

های شخصيتی با ثباتی که هر يک از همسران با خود به بافت زندگی زناشويی شوهر يا ويژگی

 ;Boertien & Mortelmans, 2018; Noftle & Shaver, 2006اند )آورند، تأکيد کردهمی

Solomon & Jackson, 2014)های شخصيتی دهد که ويژگی. بسياری از تحقيقات نشان می

باشد که در تبيين تغييرات زوجين از جمله مؤثرترين عوامل در رضايت اززندگی مشترك می

Javanmard & ; Zaheri et al., 2016)ای برخورداراست مندی زناشويی از اهميت ويژهرضايت

Manzeri Tavakoli & Manzeri Tavakoli,  , 2013; Golestani,Mohamaddi Gharagoozloo 
 

که ( APA, 2017) رفتار است شخصيت، الگوهای اختصاصی و متمايز تفکر، هيجان و(. 2012

زند. برای توصيف اسلوب شخصيت عامل با محيط فيزيکی و اجتماعی در شخص را رقم می

ل باهوش بودن، های شخصی او، يعنی به صفاتی از قبي شخصيت هر کسی معموالً به ويژگی

 Jovanovic et al., 2011 cited in)شود وجدان بودن و نظاير آنا شاره می برونگرايی و با

Hosseini, Mohammadi & Joker, 2016 .) 

 برخی از مطالعاتی که در زمينه عوامل زمينه ساز طالق صورت گرفته به اين نتيجه رسيده 
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های شخصيتی و اختالالت  های طالق، ويژگی ترين ريشه ترين و عميق است که يکی از مهم

 ,Hosseini et al., 2016; Kohi, Etemadi & Fatehi, 2015; Humbadروانی زوجين است )

Donnellan, Iacono, McGue & Burt, 2010; Solomon & Jackson, 2014; Jaberi,  
 

Etemadi, Isaheri & Ahmadi, 2016 )ختالالت روانی، های شخصيتی و ا زيرا برخی از ويژگی

دهد و تداوم زندگی زناشويی را مورد تهديد  ها و تعارضات را بين زوجين افزايش میتنش

های بين فردی، ، حساسيت«وظيفه شناسی»رنجوری، نبودن دهد؛ به عنوان مثال، روان قرار می

، پارانوييد بودن، افسردگی، اضطراب و وسواس از جمله «خودشيفتگی»سطوح باالی 

؛ Solomon & Jackson, 2014) دهد است که احتمال طالق را افزايش می های ناسالمی  ويژگی

Lemmens, Buysse, Heene & Eisler, 2007.) 

های شخصيتی، خلقی و رفتاری از براين مطلب تأکيد دارند که ويژگیبرخی متخصصان 

اير عوامل دارا ی نخست را در ميان سی روابط زناشويی است و مرتبهعوامل مؤثر بر آينده

بالينی مربوط به  -های پژوهشیدرگزارش(. Matysiak, Styrc & Vignoli, 2013)باشد  می

های ارتباطی، استقالل، ازدواج وزندگی زناشويی عوامل متعددی از جمله صميميت، مهارت

های دلبستگی، مهارت حل مندی جنسی، پيوند عاطفی، سيستمساختار شخصيتی، رضايت

(. Barazandeh, 2007)امل اجتماعی ديگر مورد بررسی و تأييد قرار گرفته است تعارض و عو

Shahmoradi (2016)  ی در آستانه طالق با زوجين عادی  هاپژوهش خود تفاوت ميان زوجدر

 دار معنیپريشی گرايی، وجدانی بودن و روانرنجوری، تجربه ی شخصيتی روان ها را در ويژگی

ی افسردگی، افکار پارانوئيدی،  ر اساس نتايج پژوهش وی متغيرهابه دست آورد. همچنين ب

 ی طالق بودند. ها بينی کننده ترين پيش نژندی قوی تعداد فرزندان، ميزان درآمد و روان

Moradi and Yosefi (2014)  پژوهشی با هدف بررسی رابطه بين پنج عامل شخصيتی در

نژندی و کيفيت زندگی رابطه معکوس ين روانی در آستانه طالق ب هاو کيفيت زندگی در زوج

مشاهده  دار معنیپذيری رابطه مستقيم و  پذيری و مسئوليت گرايی، انعطافو بين برون دار معنی

های  نيز نشان داد که بين ويژگی Hosseini, Khalqi and Jaberi (2013)نتايج پژوهش کردند. 

پذيری با سازگاری زناشويی همبستگی مثبت  گرايی، دلپذير بودن و انعطاف پذيری، برون توافق

وجود دارد  دار معنیرنجورخويی و سازگاری زناشويی همبستگی منفی  ، و بين رواندار معنیو 

بينی سازگاری  رنجورخويی، توان پيش پذيری و روان های باوجدان بودن، توافق و ويژگی
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رنجورخويی و  پذيری، روان فقهای باوجدان بودن، توا اند. همچنين ويژگی زناشويی را داشته

 ی دارند.دار معنیبينی سازگاری زناشويی را به صورت  سبک حل تعارض همراهانه، توان پيش

نژاندی و توافق  بر اساس نتايج يک فراتحليل صفات شخصيتی شامل: خودآگاهی، روان

 -وضعيت اقتصادیحتی از مواردی مانند    ها ی طالق هستند. اين مؤلفه ها بينی کننده بهترين پيش

 اند. بر اساس اين فراتحليل، کمبود سطوح پايين خودآگاهی تر بوده اجتماعی و بهره هوشی نيز مهم

نژندی با شکست در روابط زناشويی و طالق در ارتباط هستند  و توافق و سطوح باالی روان

(Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi & Goldberg, 2007.) Robins (2000) شی با در پژوه

ی شخصی زوجين بر رضايت و کيفيت روابط به اين نتيجه  هاهدف بررسی ارتباط ويژگی

و همچنين بر    تواند روابط آنهای شخصيتی هر يک از زوجين می هارسيدند که ويژگی

 شخصيت زوج ديگر اثر بگذارد.

های متعددی به بررسی عوامل و علل طالق شود، پژوهشگونه که مشاهده میهمان

تواند به شدت کيفيت های شخصيتی به عنوان عاملی که میاند که در اين ميان ويژگیپرداخته

روابط را تحت تأثير قرار دهد به عنوان يک فاکتور مهم همواره مورد تأکيد بوده است. از آنجا 

که طالق به عنوان يک پديده وابسته به فرهنگ به شدت تحت تأثير بافت اجتماعی و فرهنگی 

له پژوهش حاضر، أمطالعه عوامل آن در جوامع مختلف ضروری است. به همين جهت مساست 

و تدوين يک فرمول مميز برای پيش گانه ششهای شخصيتی بررسی ارتباط اين پديده با ويژگی

 های شخصيتی زوجين در استان همدان، انتخاب شده است.بينی اين پديده بر اساس ويژگی
 

 روش پژوهش
نظر هدف کاربردی، از نظر رويکرد کمی و از نظر روش در دو دسته  پژوهش حاضر از

رويدادی( قرار دارد که در آن ضمن بررسی ای )پسمقايسه -های همبستگی و علیپژوهش

ی  های مطلقه و عادی، فرمول مميز طالق بر مبنای ويژگی ها ی شخصيتی زوج هاويژگی

ی آمار  هااصل از پژوهش با استفاده از روشی ح هاشخصيتی زوجين ارايه گرديده است. داده

توصيفی )ميانگين، واريانس و انحراف استاندارد(، تحليل تشخيصی )تحليل مميز( و همبستگی 

ی زوجين استان همدان که جامعه اين پژوهش عبارت بود از همهکانونی، تجزيه و تحليل شد. 

ق بودند. همچنين جامعه کنترل اند يا در آستانه طال تا تاريخ اجرای پژوهش طالق گرفته
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گذرد تشکيل  می   پژوهش را زوجين عادی استان همدان که حداقل يک سال از سن ازدواج آنها

دادند. با توجه به اينکه آمار دقيقی از زوجين متقاضی طالق در استان همدان وجود ندارد و می

حجم نمونه پيشنهاد شده  آمارها در اين زمينه متغير و غيررسمی است، حجم نمونه بر اساس

نفر در نظر گرفته شد )حداکثر حجم نمونه در جدول  411مورگان  –توسط جدول گرجسی 

ای )به نسبت  نفر است(. نمونه پژوهش به شيوه تصادفی طبقه 384های بزرگ،  برای گروه

 45ها در دو گروه از مرکز استان و  درصد از نمونه 55جمعيت هر شهر(، به نحوی که حدود 

درصد از شهرهای مالير، نهاوند، کبودر آهنگ، رزن و بهار انتخاب شدند به اين ترتيب که به 

هر يک از شهرهای استان به نسبت جمعيت و همچنين با توجه به تعداد متقاضيان طالق در 

و  23، نهاوند 37، مالير 014ماه در نمونه سهم داده شد که بر اين اساس سهم شهر همدان 

زوج در نظر گرفته شد. همچنين نمونه کنترل  01کبودرآهنگ و بهار هر کدام  شهرهای رزن،

نيز مطابق با حجم نمونه اصلی از زوجين عادی به نحوی انتخاب گرديد که تعداد زوجين 

گروه عادی در هر شهر تقريباً برابر با گروه طالق باشد. همچنين به منظور افزايش ميزان 

دی به نحوی انتخاب شدند که از نظر سن زوجين و مدت مشابهت دو گروه اعضا گروه عا

آورده  2ازدواج، با گروه طالق نسبتا مشابه باشند، که اطالعات اين دو متغير در جدول شماره 

های های دسترسی امکان همتاسازی از نظر ساير ويژگی شده است. با توجه به محدوديت

 جمعيت شناختی، وجود نداشت.
 

 ابزار پژوهش

 .Ashton  et alاست. اين پرسشنامه توسط HEXACO-60 ژوهش حاضر پرسشنامه ابزار پ

مقياس مورد  های شخصيتی را طی ششساخته شد. پرسشنامه مذکور، عامل 2004در سال 

سؤال بوده  01هر مقياس شامل  .است سؤال 61 دربرگيرنده پرسشنامه دهد. کلارزيابی قرار می

ای به گزينه 5ها در يک مقياس ليکرت باشد. پاسخمیسؤال  3يا  2و سهم هر زير مقياس 

گيرند که به هر صورت کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، و کامالً موافقم قرار می

تواند تخصيص يابد. بعضی از سؤاالت به صورت می 5تا  0پاسخ به ترتيب فوق، امتيازی از 

توسط اشتون و لی  61-و روايی پرسشنامه هگزاکوشوند. مقادير اعتبار معکوس امتيازدهی می

 یها یژگيدر خصوص مدل و و (.Ashton  et al., 2004)در حد مطلوب به دست آمده است 
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انجام گرفته است که از جمله  زين رانيدر ا یمطالعات یتيمختلف پرسشنامه شخص یها نسخه

شش عامل اول اشاره کرد که  Pallahang, Neshatdost and Molavi (2009)توان به  یها م آن

پايايی پرسشنامه در اين  به منظور بررسیدرصد از کل واريانس را تبيين کردند.  57/74

پژوهش از رويکرد همسانی درونی و با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ استفاده گرديد که 

ابزار های روانسنجی اين و در حد مطلوب برآورد شد. همچنين ويژگی 75/1ضريب مذکور 

بررسی شد، که در آن پايايی کلی ابزار بر اساس  Khezri and Manavipour (2016) توسط

تجزيه و تحليل همچنين روايی سازه آن نيز به روش  دست آمد.ه همسانی درونی مطلوب ب

عوامل اشباع  06نشان داد پرسشنامه از بررسی شد که نتايج اجزاء اصلی و چرخش واريماکس 

درصد از واريانس را تبيين کرد. پس از اجرای تحليل عاملی تأييدی  060/59هم شده بود که با 

گرايی، صداقت و فروتنی، بينی، برونپذيری، خود کمهای تهييج با نام، اول هفت عامل همرتب

 Karimiهمچنين در پژوهشتأييد شد.  شناسی، و گشودگی نسبت به تجربهسازگاری، وظيفه

and Minaei (2017)  تايج حاصل از تحليل عامل اکتشافی نشان داد که شش عامل قابل ننيز

. بودپيشنهاد کرده است سازگار   .Ashton et alکه توسط  ی هروي 24استخراج است، که با 

نشان داد که مدل شش عاملی شخصيت در اين پژوهش  ييدیأهمچنين بررسی تحليل ت

بين پنج عامل اصلی شخصيت که هگزاکو از برازش قابل قبولی برخودار است. همبستگی 

به  73/1تا  43/1 گيری شده بود با پرسشنامه شخصيت هگزاکو بين توسط پرسشنامه نئو اندزه

است. بررسی پايايی پرسشنامه با دو روش مدل  دار معنی 10/1و  15/1ح دست آمده که در سط

 دار معنی 10/1ح به دست آمد که در سط 74/1تا  62/1 گاتمن و آلفايی کرونباخ مقادير بين

 10/1نيز در سطح  80/1تا  59/1 است و همچنين نتايج حاصل از باز آزمايی در محدوده

شود که  گيری می های پژوهش حاضر چنين نتيجه گزارش شده است. از کل يافته دار معنی

 .از اعتبار و روايی قابل قبول برخوردار است 011-پرسشنامه هگزاکو
 

 روش اجرا
نامه و مجوزهای  ها در گروه اصلی پژوهش پس از اخذ معرفیوری دادهآ به منظور جمع

الزم از بهزيستی و دادگستری، کارشناسان آموزش ديده در مراکز مشاوره بهزيستی مستقر در 

های خانواده، در کنار کارشناسان بهزيستی حاضر شدند. در هنگام مراجعه زوجين برای  دادگاه
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م و جلب رضايت، پرسشنامه مربوطه در اختيار هر دو زوج طالق پس از ارايه توضيحات الز

ها داده های هر زوج در نرم افزار وارد شد. برای گروه  قرار گرفت و پس از تکميل پرسشنامه

اجتماعی مختلف انتخاب شدند )که  –گواه نيز زوجينی از اقشار، سنين و طبقات اقتصادی

و پس از جلب رضايت آنها پرسشنامه  گيری ارايه شده است(توضيحات آن در بخش نمونه

ها داده های هر زوج در نرم  مربوطه در اختيار هر زوج قرار گرفت. پس از تکميل پرسشنامه

 افزار وارد شد.
 

 ها یافته
Table 1. 
City of residence in two groups of normal and divorced groups 

Total 
Situation 

 
Normal Divorced 

213 109 104 Frequency 
Hamedan 

City 

54/5 55/4 53/6 Percent 
71 34 37 Frequency 

Malayer 
18/2 17/3 19/1 Percent 
19 9 10 Frequency 

Razan 
4/9 4/6 5/2 Percent 
19 9 10 Frequency 

Kaboodarahang 
4/9 4/6 5/2 Percent 
20 10 10 Frequency 

Bahar 
5/1 5/1 5/2 Percent 
49 26 23 Frequency 

Nahavand 
12/5 13/2 11/9 Percent 
391 197 194 Frequency 

Total  
100 100 100 Percent 

 

جدول فوق اطالعات مربوط به شهر محل سکونت دو گروه نمونه عادی و طالق را 

اند، که اطالعات آنها در جدول  نفر( انتخاب شده 782زوج ) 390دهد. در مجموع  می نمايش

 .مشخص است

در گروه طالق ميانگين مدت ازدواج توسط گروه نمونه بر اساس اطالعات اعالم شده 

سال  83/29سال بوده و در گروه طالق ميانگين سن زنان  32/00ی سال و در گروه عاد 28/8

سال بوده است. همچنين در گروه طالق ميانگين  44/33و ميانگين سن زنان در گروه عادی 

 سال بوده است 38/38سال و در گروه عادی ميانگين سن مردان  78/34سن مردان 
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 تحلیل ممیز
طالق( در اين پژوهش و همچنين پيوسته بودن با توجه به ماهيت دو ارزشی متغير مالك )

ای که بتواند بيشترين تمايز را ميان دو متغيرهای پيش بين، تحليل مميز با هدف تدوين معادله

 گردد. می گروه ايجاد نمايد استفاده گرديد، که نتايج اين تحليل در اين بخش ارايه
 

Table 2. 

The Wilks' Lambda Test for the Role of Variables in the Discriminant 

 Wilks' Lambda F Df1 Df2 Sig 

F Honesty-Humility 1 0/126 1 366 0/723 

M Honesty-Humility 0/995 1/828 1 366 0/177 

F Emotionality 0/935 25/405 1 366 0/000 

M Emotionality 0/996 1/447 1 366 0/230 

F Extraversion 0/985 5/637 1 366 0/018 

M Extraversion 0/991 3/161 1 366 0/076 

F Agreeableness 0/997 0/979 1 366 0/323 

M Agreeableness 0/991 3/340 1 366 0/068 

F Conscientiousness 0/999 0/471 1 366 0/493 

M Conscientiousness 0/987 4/709 1 366 0/031 

F Openness to Experience 0/977 8/457 1 366 0/004 

M Openness to Experience 0/998 0/814 1 366 0/368 

 

بر اساس  های شخصيتی زنان و مردان در گروه ها رالفهؤآزمون برابری ميانگين م 2جدول 

-های هيجاندهد. بر اساس اطالعات جدول دو گروه مولفهنشان میآماره المبدای ويليکز 

گرايی زنان و در برون يک درصددر سطح آلفای خواهی زنان و گشودگی به تجربه زنان 

دارد. همچنين بر اساس  دار معنیتفاوت  ی پنج درصدوجدانی بودن مردان در سطح آلفا

اثر را در متمايز  نشاخص المبدای ويلکز نيز هيجان خواهی زنان و برون گرايی زنان بيشتري

 تمايز بيشتر است(.)هر چه شاخص کوچکتر باشد نقش در  اندها داشتهنمودن گروه

متغيرهای وارد شده در معادله نهايی تمايز بر اساس روش گام به گام بر اساس ، 3 جدول

دهد. بر اين اساس متغيرهای هيجان خواهی تغييرات ايجاد شده در المبدای ويلکز را نشان می

ن و زنان، گشودگی به تجربه زنان، برون گرايی زنان، سازگاری زنان، وجدانی بودن مردا

اند و ی را در مقدار شاخص ايجاد نمودهدار معنیپس از ورود تغييرات ،سازگاری مردان 

 .توانند در معادله نهايی باقی بمانند می
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Table 3. 
Variables entered into the final Discriminant equation  

Step Entered Wilks' Lambda  

  Static Df1 Df2 Df3 Sig 

1 F Emotionality 0/935 1 1 366 0/000 

2 F Openness to Experience 0/911 2 1 366 0/000 

3 F Extraversion 0/876 3 1 366 0/000 

4 F Agreeableness 0/860 4 1 366 0/000 

5 M Conscientiousness 0/846 5 1 366 0/000 

6 M Agreeableness 0/829 6 1 366 0/000 
 

 

Table 4. 

Lambda value for step-by-step Discriminant equations 

Step Tolerance F to remove Wilks'  
Lambda 

1 F Emotionality 1 25/405  

2 
F Emotionality 0/997 26/404 0/977 

F Openness to Experience 0/997 9/456 0/935 

3 

F Emotionality 0/987 29/275 0/947 

F Openness to Experience 0/891 17/048 0/917 

F Extraversion 0/888 14/685 0/911 

4 

F Emotionality 0/956 33/463 0/939 

F Openness to Experience 0/891 16/746 0/899 

F Extraversion 0/799 20/002 0/907 

F Agreeableness 0/871 6/992 0/876 

5 

F Emotionality 0/954 34/169 0/926 

F Openness to Experience 0/884 18/140 0/889 

F Extraversion 0/798 18/509 0/890 

F Agreeableness 0/871 6/981 0/863 

M Conscientiousness 0/983 5/658 0/860 

6 

F Emotionality 0/952 34/928 0/909 

F Openness to Experience 0/883 18/702 0/872 

F Extraversion 0/779 21/595 0/878 

F Agreeableness 0/871 7/089 /845 

M Conscientiousness 0/956 7/746 0/846 

M Agreeableness 0/946 7/713 0/846 
 

 جدول فوق مقدار المبدا را برای شش معادله پيشنهادی بر اساس روش گام به گام نشان

شود و نقش آن نه وارد تحليل میدر تحليل مميز گام به گام هر متغير به صورت جداگا دهد. می
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گردد که تأثير متغير در کاهشی که در مقدار المبدای در بهبود قدرت تشخيص بررسی می

 ،هماهنگونه که مشخص است ورود همزمان شش متغير نمايد مشهود است.ويليکز ايجاد می

به همين جهت معادله نهايی بر . دهدالمبدا نشان می هرا در مقدار آمار قابل توجهیتغييرات 

 گردد.اساس شش متغير به عنوان فرمول بهينه انتخاب می
Table 5. 

Canonical Correlation between independent and dependent variables and Eigenvalue value  

Eigenvalue value % of Variance Canonical Correlation 

0/207
a
 100 0/414 

 

دهد همبستگی کانونی ميان متغيرهای مستقل و وابسته و مقدار ارزش ويژه را نشان می 5جدول 

است که  228/1و مقدار ارزش ويژه برابر با  430/1که بر اين اساس همبستگی کانونی برابر با 

حاکی از تبيين باالی فرمول پيش بينی است. بر اساس نتايج جدول هم مقدار المبدای ويلکز و هم 

ميان دو گروه بر اساس  دار معنیاست که بيانگر تمايز  دار معنی a%=0ی خی دو در سطح رهمامقدار آ

 فرمول است. 
       Table 6. 

       Canonical Discriminant Function Coefficients 

Dimensions 
coefficient 

1 

F Emotionality 0/140 

F Extraversion 0/129 

F Agreeableness -0/062 

M Agreeableness -0/057 

M Conscientiousness 0/072 

F Openness to Experience -0/114 

constant -4/076 
 

دهد که بر اساس آنها های شخصيتی را ارايه میلفهؤاستاندارد برای مرضرايب غي 6جدول 

 فرمول نهايی تمايز ميان دو گروه طالق و عادی به صورت زير است:

D= -4/076 + (0/14 * هيجان خواهی زن) + (برونگرايی زن  * 0/129  – (سازگاری زن * 0/62) – (

 (گشودگی به تجربه زن * 0/114) – (وجدانی بودن مرد * 0/072) +(سازگاری مرد 0/57)

و برای گروه عادی  -463/1ميانگين نمره مميز برای گروه طالق  7 يج جدولابا توجه به نت

 در ايجاد تمايز و  و ميانگين فاصله بيشتری داشته باشند، معادله است، هر چه اين د 444/1
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Table 7. 

Mean of discriminant score   

Group Discriminant score 

Divorced -0/463 
Normal 0/444 

 

Table 8. 

Results of the main classification and analysis of cross-sectional validity 

  
Group Predicted Group Membership 

Total 
  Divorced Normal 

Original 
Count 

Divorced 124 57 181 
Normal 65 123 188 

% 
Divorced 68.5 31.5 100.0 
Normal 34.6 65.4 100.0 

Cross-validated 
Count 

Divorced 123 58 181 
Normal 68 120 188 

% 
Divorced 68.0 32.0 100.0 
Normal 36.2 63.8 100.0 

 

 تر است. موفقتشخيص ميان دو گروه طالق و عادی 

دهد، بر  بندی اصلی و همچنين تحليل مقطعی اعتبار را ارايه می نتايج طبقه 8 جدول شماره

در از  9/65درصد از روجين دو گروه در گروه اصلی و  9/66، 8اساس نتايج مندرج در جدول 

اند که بيانگر عملکرد مناسب فرمول  بندی شدهاعتبار به درستی طبقهزوجين در بررسی مقطعی 

 بندی زوجين در دو گروه عادی و طالق است. قهببينی در تمايز و ط پيش
 

 گیری بحث و نتیجه
های شخصيتی زوجين طالق در استان همدان انجام پژوهش حاضر با هدف بررسی ويژگی

جامعه پژوهش نيز شامل زوجين متقاضی طالق و ای بود و مقايسه -گرديد. طرح پژوهش علی

نفر( به عنوان نمونه انتخاب  811زوج ) 411زوجين عادی استان همدان بود. در مجموع 

زوج عادی( به  097زوج طالق و  094زوج ) 390ها، گرديدند که پس از پااليش پرسشنامه

ن )به عنوان مرکز زوج در شهر همدا 203عنوان نمونه انتخاب شدند که نمونه به نسبت 

زوج در  09زوج در شهر رزن،  09زوج در شهر نهاوند،  50زوج در شهر مالير،  70استان(، 

( برای 2114زوج در شهر بهار انتخاب گرديد. از پرسشنامه هگزاکو ) 21شهر کبودرآهنگ، و 
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ج در ميانگين و انحراف استاندارد مدت ازدواآوری اطالعات در دو گروه استفاده گرديد.جمع

بود. همچنين ميانگين  82396 سال و 00232 در گروه عادی و 82293 سال و 8228 گروه طالق

و   82733 و 33244 و 92609 سال و 29283 و انحراف استاندارد سن زنان دو گروه به ترتيب

 92057 و 38238 و 92170 و 34278 ميانگين و انحراف استاندارد سن مردان دو گروه به ترتيب

منظور تدوين مدل تمايز ميان زوجين طالق و عادی از تحليل مميز به روش گام به گام  بهبود. 

خواهی زنان، استفاده گرديد. براساس نتايج به دست آمده از اين مدل متغيرهای هيجان

شناسی مردان و سازگاری گرايی زنان، سازگاری زنان، وظيفهگشودگی به تجربه زنان، برون

باشند. شش معادله از  بينی و تمايز طالق را دارا میند که امکان پيشمردان متغيرهايی هست

های متفاوت اين شش متغير توسط تحليل پيشنهاد شد که با توجه به تغييرات ايجاد ترکيب

 شده در آماره المبدای ويلکز، مدل شامل هر شش متغير به عنوان مدل نهايی انتخاب گرديد. 

با متغير مستقل  430/1اين مدل دارای ارتباط کانونی  براساس نتايج همبستگی کانونی،

است که حاکی از تبيين مناسب مدل و توانايی  228/1)طالق( است و مقدار ارزش ويژه آن 

تمايز ميان دو گروه طالق و عادی است. براساس ضرايب ساختاری به دست آمده متغيرهای 

ردان دارای ساختار هماهنگ و مثبت و شناسی مگرايی زنان و وظيفهخواهی زنان، برونهيجان

گشودگی به تجربه زنان، سازگاری مردان و سازگاری زنان تميز دارای ساختار مشابه هماهنگ 

و منفی هستند. در نهايت براساس ضرايب غيراستاندارد به دست آمده از تحليل مميز معادله 

 ل ذيل تدوين نمود.توان به صورت فرموتميز ميان طالق و عدم طالق در زوجين را می

D= -4/076 + (0/14 * هيجان خواهی زن) + (برونگرايی زن  * 0/129  – (سازگاری زن * 0/62) – (

 (گشودگی به تجربه زن * 0/114) – (وجدانی بودن مرد * 0/072) +(سازگاری مرد 0/57)

اين  بينی زوجين عادی اگر نمره مميز زوجی ازدر صورت استفاده از اين فرمول برای پيش

تر باشد احتمال طالق ها بيشتر است. هرچه اين عدد منفیفرمول منفی باشد، احتمال طالق آن

ها براساس اين فرمول مثبت رود. بديهی است که برای زوجينی که نمره مميز آنباالتر می

ق شود، احتمال بروز طالق کمتر خواهد بود. با توجه به اين فرمول نقطه برش احتمال بروز طال می

 Rashidi, Karami, Naghshine and نمره مميز صفر است. نتايج پژوهش حاضر با پژوهش

Sharifi (2019) های ناهماهنگ و با پژوهشMollazadeh (1994) ،Moradi and Yosefi (2014)، 

Hosseini et al. (2014)، (2010) ،Karney and Bardbury (2012) ،Ronins (2000)  که در
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کيد شده بود، همسو است. همچنين با أهای شخصيتی و طالق تيان ويژگیها ارتباط مآن

های شخصيتی را يکی از که ناهماهنگی ميان ويژگی  Shouli and Rezaeifar (2011)پژوهش

داليل وجود ناهماهنگی در نتايج اين پژوهش  عوامل طالق معرفی نموده بود، هماهنگ است.

فاوت در جوامع پژوهش، تفاوت در ابزار يا خطا جستجو توان در تهای مشابه را میبا پژوهش

 دهد.ها را تحت تاثير قرار مینمود که به هر طريق نتايج پژوهش

طالق يک مسأله پيچيده و چند بعدی است که از مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و 

و پذيرد، به هرحال بر اساس نتايج اين پژوهش ثير میأشناختی و حتی اقتصادی تروان

های شخصيتی هر يک از زوجين در هنگام انتخاب همسر های مشابه، توجه به ويژگیپژوهش

تواند تاثير قابل توجهی در کاهش احتمال خطر بروز پديده طالق به عنوان يک معضل و می

های بسياری در جامعه گردد، داشته ساز بروز ناهنجاریتواند خود زمينهمسأله اجتماعی که می

ای است که در ارتباطات معمول و در کوتاه ی است که شخصيت دارای ابعاد پيچيدهباشد. بديه

مدت قابل شناسايی توسط افراد عادی نيست، و برای بررسی آن مشورت با متخصصين اين 

حوزه و استفاده از ابزارهای استاندارد و قابل اطمينانی که در اين زمينه وجود دارد ضروری به 

رخ شخصيتی هر يک از زوجين و انطباق اين توانند با تدوين نيماسان میشنرسد. رواننظر می

 ها پيشنهادهای مفيد و کاربردی برای متقاضيان ازدواج داشته باشند.رخنيم

های شخصيتی زنان در معادله نهايی نکته قابل توجه در نتايج اين پژوهش، تعدد ويژگی

ها مرد( و همچنين ضريب باالتر اين ويژگیتميز است )چهار ويژگی زن در مقابل دو ويژگی 

های آتی در ارتباط با نقش زنان در ای برای پژوهشتواند زمينهدر معادله است. اين يافته می

های شخصيتی مردان بروز پديده طالق باشد، چرا که براساس نتايج پژوهش حاضر ويژگی

تواند ناشی از  که اين امر میبينی پديده طالق در خانواده دارد. توانايی کمتری در پيش

های ذاتی يا نقش زنان در خانواده باشد، حصول اين نتيجه توجه ويژه به ارايه خدمات  ويژگی

های در معرض طالق و حتی عادی را ها برای زنان در خانوادهروانشناختی و آموزش مهارت

 شود.  متذکر می

 های شابه باشند، اما وجود تفاوتهرچند در پژوهش حاضر سعی شد، دو گروه حتی المقدور م

های پژوهش است. همچنين عدم همکاری شناختی در دو گروه يکی از محدوديتجمعيت
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مسوولين در يکی از شهرهای استان، باعث شد امکان انتخاب نمونه از آن شهر در نمونه طالق 

 و به تبع آن گروه عادی وجود نداشته باشد.  

گردد: الزام به  ير برای کاربست نتايج اين پژوهش ارايه میبر اساس يافته ها پيشنهادات ز

سنجی افراد متقاضی ازدواج به ويژه در ارتباط با شناختی و روانگيری از خدمات روانبهره

رخ شخصيتی، استفاده از فرمول مميز اين پژوهش برای محاسبه احتمال بروز طالق تدوين نيم

مشاوره و آموزش زوجين متقاضی طالق به ويژه در زوجين  هایدر زوجين، الزام به شرکت در کالس

 گزينی در امر ازدواج.رسانی به عموم مردم در مورد اهميت همساندارای ريسک باال،  اطالع
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