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 Virtual social networks play a very important role in 
social change, especially changes in the structural and 
emotional relationships of the family. But predicting 
these changes is very important today. But what 
method can be used to predict structural changes in the 
family? This study intends to introduce one of these 
methods, which is a subset of artificial intelligence, 
called artificial neural network and as an example to 
show its effectiveness in predicting the relationships of 
families affected by virtual social networks. Therefore, 
the research question is formulated in such a way that 
by what method or methods can the consequences of 
the impact of virtual social networks on family 
relationships be predicted? Since this research is a 
quantitative research, data collection was done by a 
questionnaire and the research model was operational. 
The research model is a fuzzy field statistical model. 
The result of the research is the prediction of four 
types of committed, unsuccessful, incompatible and 
broken families, which were shown on the fuzzy 
spectrum as follows: Committed family: 75 to 100%; 
Unsuccessful family: 50 to 75%; Incompatible family 
25 to 50 percent and broken family 0 to 25 percent. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
 تغییـرات خصوص به اجتماعی تغییرات در مهمی بسیار نقش مجازی اجتماعی های شبکه
 از خـود امـروزه تغییـرات ایـن بینی پیش اما. کنند می بازی خانواده عاطفی و ساختاری روابط

 سـاختاری تغییـرات بینـی پیش برای توان می روشی چه از اما. است برخوردار باالیی اهمیت
 زیرمجموعـه از کـه را هـا روش ایـن از یکـی اسـت درصدد تحقیق این. کرد استفاده خانواده
 نمونـه عنـوان بـه و کنـد معرفـی مصـنوعی عصـبی شـبکه نـام بـه اسـت، مصنوعی هوش

 مجـازی اجتماعی های شبکه تأثیر تحت که هایی خانواده روابط بینی پیش در را آن کارآمدی
 چـه بـا کـه شـود می بندی صـورت گونـه این تحقیق پرسش رو این از. دهد نشان دارند، قرار
 را خانواده روابط بر مجازی اجتماعی های شبکه تأثیر پیامدهای توان می هایی روش یا روش
 وسـیلۀ بـه داده آوری جمع است، کمی پژوهش یک پژوهش این که آنجا از کرد؟ بینی ّپیش

 میـدانی آمـاری فازی مدل یک تحقیق، مدل. شد عملیاتی تحقیق مدل و انجام پرسشنامه
 گسـیخته و ناسـازگار ناکامیـاب، متعهـد، خـانواده نـوع چهار بینی پیش تحقیق نتیجه. است
 ١٠٠ تـا ٧۵: متعهـد خـانواده: شـد داده نشـان زیـر صـورت به فازی طیف روی بر که است
 خـانواده و درصـد ۵٠ تـا ٢۵ ناسـازگار خـانواده درصـد؛ ٧۵ تـا ۵٠: ناکامیاب خانواده درصد؛

 .درصد ٢۵ تا ٠ گسیخته

   
  ٢۴/٧/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ٢٠/١٠/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 
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      ٨١  ایران معاصر خانواده روابط بینی پیش در مصنوعی عصبی شبکه روش کاربرد

 

  مقدمه
: داد انجـام توانـد مـی اجتماعی های پدیده مورد در تحقیق نوع دو

 پدیـده گیـری شـکل عوامـل و علـل بیانگر که پدیده آن تبیین یکی
 هـای روش. پدیـده احتمـالی پیامـدهای بینـی پـیش دیگر و است

 ارائـه هـا پدیـده تبیـین راستای در را هایی تکنیک معموالً  کالسیک
 چنـدانیکـارایی  هـا پدیـده احتمـالی بینی پیش برای اما. دهند می

 احتمـالی بینـی پـیش بـرای امروزه که هایی تکنیک از یکی. ندارند
 از مصـنوعی عصـبی شـبکه روش شـود، مـی گرفته کار به ها پیامد
 هـای پدیـده دیگـر سـویی از. اسـت مصـنوعی هوش های تکنیک

 پیچیـده هـای پدیـده خـانوادگی روابـط همچون معاصر اجتماعی
 دلیـل بـه کنشـگر، یـکعنوان  بـه انسـان رفتارهای که چرا هستند؛
 تعینـات از پـذیریتأثیر کتمـان، خالقیـت، اختیـار، و اراده تفکر،

 بـه. هسـتند پیچیـده بسـیار فرهنگـی، و اجتماعی فردی، گوناگون
 نیـافتنی دسـت سـادگی بـه و دور بسـیار آنها بینی پیش دلیل همین
 بینـی پـیش و پیچیـدگی ایـن تبیـین بـرای رسـد مـی نظر به. است

 کـافی کالسـیک آماری های روش از صرف استفاده آنها پیامدهای
 اجتمـاعی علـوم کالسـیک تحقیقـات تکمیل راستای در و نیست
ــه ــانواده، حــوزهویژه  ب ــاز خ ــه نی ــتفاده ب ــتر اس ــای روش از بیش  ه

 روابـط بینـی پـیش بـرای نتیجـه در و شـود مـی حس غیرکالسیک
 اسـتفاده مصنوعی عصبی های شبکه روش از باید خانواده عاطفی
  . شود

 هوشـمند دینـامیکی هـای سیستم جزء مصنوعی عصبی شبکه
 قـانون تجربـی هـای داده پـردازش با که شوند می قلمداد آزاد مدل
 و ولیـزاده( کنـد می منتقل شبکه ساختار به را ها داده ورای در نهفته

 ظهـور بـا اخیر دهۀ چند خالل در). ٩٧−٩٢ص ،١٣٩۶ دیگران،
 قبیل از آنها با مرتبط های مدل و ها داده پردازش هوشمند های نظام
 و فـازی منطق ژنتیک، های الگوریتم مصنوعی، عصبی های شبکه
 سـازی مـدل و طراحـی طبیعت از ای گوشه از الهام با که آن نظایر
 الگوهای و ها داده تحلیل و تجزیه در مهمی های پیشرفت اند، شده
 های ویژگی ترین اصلی از یکی. است گرفته صورت شناختی روش
 ورودی اطالعـات مـوازی پـردازش مصـنوعی، عصبی های شبکه
 دیگـران، و پورشـهریار( اسـت نورونی پردازشی واحدهای توسط
  ).٣٢٢−٣٠٧ص ،١٣٨٨

 هـای پدیـده اغلـب 2غیرخطـی و 1انتزاعـی ماهیت به توجه با
 پیچیـدگی بـا همراه را کّمی های داده که روشی انتخاب اجتماعی،

 کـه چـرا اسـت، اهمیت حائز بسیار نماید، تحلیل کیفی های داده
 نتــایج اطمینــان عــدم افــزایش موجــب نادرســت، روش انتخــاب
 بـه توجه با که اجتماعی علوم در خصوص به شد، خواهد حاصله
 و میـزان نیز و پدیده یک بر مؤثر پارامترهای تمامی نبودن مشخص

 تحلیـل مـدل 3سـازی سـاده به نیاز پدیده، بر پارامتر هرتأثیر  نحوه
 و مـؤثر عوامـل و پارامترهـا تنـوع میـان، این در. شود می احساس
 بـر پارامترهـا کـنش بـرهم( آنهـا بـین گـذارتأثیر روابـط پیچیدگی
 بـه کـرده، چنـدان دو را یمسـائل چنـین تحلیل مشکل ،)یکدیگر
 صـورت بـه کـه( متعارف تحلیلی های روش از استفاده که طوری
 نتـایج در خطـا افـزایش موجـب) کنند می عملی منطقی و ترتیبی
  . است شده حاصله

 و ترتیبـی صورت به که معمول محاسباتی های روشبرخالف 
 شـده تعریـف پـیش از قـوانین و قواعد یکسری کمک به و منطقی
 و مـوازی صـورت بـه مصـنوعی عصبی های شبکه کنند، می عمل
 بـه توجـه با. کند می عمل آموزش طریق از و) منطقی نه و( حسی
 راهکـار توانـد می عصبی های شبکه روش اجتماعی، علوم ماهیت
 هـای شـبکه. باشـد هدف توابع بینی پیش و تخمین جهت مناسبی
 قبلـی دانـش(براسـاس  آموزش و فراگیری توانایی امکان با عصبی
 به نسبت اطالعات، در الگوهایی یافتن با ،)جدید های داده و خود

 بـا تفاسـیر، ایـن با. نمایند می اقدام مدل رفتار بینی پیش و تخمین
 از گیری بهره زمان، گذر با اجتماعی رفتارهای تغییرپذیری به توجه
 توانـد مـی اجتمـاعی هـای مدل تحلیل در عصبی های شبکه روش
  .شود قلمداد مثبت امتیاز یک

 تبیـین هـدف دو بـا اجتمـاعی علوم تحقیقات که بپذیریم اگر
 انجـام اجتمـاعی پدیـدۀ یـک پیامدهای بینی پیش و عوامل و علل
 پیامدهای توان می روشی چه با که است این پرسش حال شود، می
 اسـت درصـدد تحقیـق این. کرد بینی پیش را اجتماعی پدیدۀ یک
 اجتمـاعی هـای پدیده پیامدهای بینی پیش های روش از روش یک

                                                           
1. Abstract. 

2. Non−linear. 

3. Simplification. 
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 در آن کارگیری بـه از نمونه یک بیان و مصنوعی هوش کاربراساس 
  .دهد نشان را اجتماعی مطالعات

  
  یمصنوع هوش

 بیوفیزیولـوژی کـه داشـتند سعی ها انسان دور، بسیار های زمان از
 قابلیـت و انسـان هوشـمندی مسـئله همواره چون دریابند؛ را مغز

 در مـوازی پـردازش و پـذیری انعطاف خالقیت، تعمیم، یادگیری،
 هـا رایانه در ها قابلیت این کارگیری به و بوده جالب انسان برای مغز
 سـازی پیـاده برای الگوریتمیک های روش. نمود می مطلوب بسیار
 ای برنامـه بایـد نتیجه در. نیستند مناسب ها رایانه در خصایص این
  . کند عمل بیولوژیکی های مدل همانبراساس  که کرد ابداع
 یک هویت مثال طور به که نوشت ای برنامه توان می چگونه اما

 اشـیاء بتوانـد کـه ای برنامـه یا دهد تشخیص چهره طریق از را فرد
 پزشکی سابقۀ به توجه با که ای برنامه یا کند؟ بندی طبقه را متفاوت

 مغـز که حالی در بزند؟ حدس را او تقریبی عمر فرد، خانوادگی و
 دهـد، مـی انجـام را پردازشی چنین ثانیه میلی ٢٠٠ تا ١٠٠ انسان
 از دسـت ایـن در. اسـت دشـوار بسـیار هـایی برنامه چنین نوشتن
 کـامالً  ارتبـاط کـه هسـتیم روبرو ای انباشته های داده با ها پردازش
 آنهـا بـین ارتباطی اگر یا و نیست برقرار آنها بین مشخصی و دقیق
 چگونه مغز دانیم نمی. است دشوار بسیار ارتباط این کشف باشد،
 مـواردی، در اینکـه دیگر نکتۀ. کند می کشف را ها داده بین ارتباط
 باعـث ایـن و کـرد خواهـد تغییـر زمان مرور به ها داده بین ارتباط

 و طورکلی به مصنوعی هوش. شد خواهد آن کشف بیشتر دشواری
 خـاص طـور بـه) ANN( مصـنوعی عصـبی هـای شـبکه تکنیک
 و مـوارد از اسـتفاده بـا انسـان ذهن مثل درست که است ای برنامه
  .بیند می آموزش ها مثال

  
   یعصب شبکه
ــادی شــمار از عصــبی شــبکه ــوق پردازشــی عناصــر زی ــاده ف  الع
 هـم با مسئله یک حل برای که شده تشکیل نورون نام با پیوسته بهم

ــگ ــل هماهن ــی عم ــد م ــط و کنن ــیناپس توس ــا س ــات( ه  ارتباط
 هـای شـبکه در. کننـد مـی منتقـل را اطالعات) الکترومغناطیسی

 آن نبـود توانند می ها سلول بقیه ببیند، آسیب سلول یک اگر عصبی

 قـادر ها شبکه این. باشند سهیم آن بازسازی در نیز و کرده جبران را
 بـا المسـه عصـبی های سلول چنانچه مثال طور به اند؛ یادگیری به

 طرف به که گیرند می یاد ها سلول کنند، برخورد با سوزاننده اشیای
 خود خطای که آموزد می سیستم الگوریتم این با و نروند داغ جسم

 تطبیقـی صورت به عصبی های سیستم در یادگیری. کند اصالح را
 بـه هـا سـیناپس وزن هـا مثـال از استفاده با یعنی گیرد، می صورت
 جدیـد، هـای ورودی دادن صـورت در کـه کنـد مـی تغییر ای گونه

  ).١۴۵−١۴۴ص ،١٣٩۵ کیانفر،( کند تولید درستی پاسخ سیستم
 از نـورون هـر. دارد نـام نورون مغز عصبی های سلول از یکی
 از کــه اســت شــده تشــکیل زیــادی هــای زیرسیســتم و هــا بخــش

 هـای سـلول. کننـد مـی اسـتفاده ای پیچیـده کنترلی های مکانیسم
 اطالعات الکتروشیمیایی های مکانیسم طریق از توانند می عصبی

 سـاختار در رفتـه کار بـه هـای مکانیسـم برحسـب. دهند انتقال را
 بنـدی طبقـه متفـاوت گونـه صـد یـک از بـیش به را آنها ها، نورون
 یـا »هـا گـره« یـا »ها نورون« از ترکیبی عصبی های شبکه. کنند می

ــدهای« ــگر واح ــات پردازش ــتند »اطالع ــه هس ــه ک ــورت ب  ص
 ، شـبکه در الیه اولین. اند شده سازماندهی ها الیه در مراتبی سلسله

 شــبکه، خــارج محــیط از را اطالعــات کــه اســت »ورودی الیــۀ«
 در و انسـان حـس پـنج به مغز، مورد در الیه این. کند می دریافت
ــورد ــک م ــبکه ی ــبی ش ــنوعی، عص ــه مص ــای ب ــتقل متغیره  مس
 »پنهان یا میانی های الیه«. دارد ارتباط محقق، توسط شده انتخاب
 خروجـی بـه و دریافـت مبـدا از تـدریجی صورت به را ها ورودی
 »خروجـی الیـه« شـبکه در الیـه آخـرین. کننـد می تبدیل نهایی،
 ورودی تحریـک مقابل در انسان پاسخ به الیه این. شود می نامیده
 متغیرهـای تحریـک مقابـل در وابسـته متغیـر پاسـخ بـه و مغز در

 ابراهیمـی،( شـود مـی مربـوط مصنوعی، عصبی شبکه در مستقل
  ).٨ص ،١٣٩٠
 نمایش بیولوژیک نورون یک ساختار سادۀ نمای زیر شکل در
 ورودی هـای سـیگنال دریافـت از پس نورون یک. است شده داده

 هـا سیگنال آن دیگر، های سلول از) الکتریکی پالس یک شکل به(
 روی بـر دیگـر عمـل یک انجام از پس و کرده ترکیب یکدیگر با را

  .سازد می ظاهر خروجی صورت به را آن ترکیبی، سیگنال
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 ورودی های سیگنال دادن نشان برای p حرف از باال، شکل در
 از پـس) p( ورودی سیگنال یک مدل، این در. است شده استفاده
 یـک صـورت بـه ،w پـارامتر انـدازه بـه شـدن تضعیف یا تقویت
 جهـت بـه. شـود مـی نورون وارد PW اندازه به الکتریکی سیگنال
 سـلول هسـته در کـه است این بر فرض ریاضی، مدل سازی ساده

 جمــع b انــدازه بــه دیگــری ســیگنال بــا ورودی ســیگنال عصــبی
 سـیگنالی کـه است این معنی به خود b سیگنال واقع در. گردد می
) تضـعیف یـا تقویـت( ضرب b مانند پارامتری در واحد اندازه به
 از قبـل ،pw+b اندازه به سیگنالی یعنی حاصل، مجموع. شود می

 کـه شود می واقع دیگریفرایند  یا عمل تحت سلول از شدن خارج
 شـکل در موضوع این. گویند می انتقال تابع آن به فنی اصطالح در
قـرار داده  f عالمـت آن روی کـه شده داده نشان ای جعبه وسیلۀ به

 آن خروجی و pw+b یگنالجعبه همان س ینا یشده است. ورود
 در. اسـت شـده گذاری نشانه a عالمت با سلول خروجی همان یا

 رابطــه وســیله بــه ســازی مــدل آخــر بخــش ریاضــی هــای مــدل
)a=f(pw+b شود می داده نمایش.  

 ضـرب درآن p ورودی سـیگنال که ضریبی همان یا w پارامتر
. شـود می گفته نیز وزن پارامتر نام به ریاضی اصطالح  در شود، می

 هـای سـلول از زیـادی بسـیار تعداد قراردادن هم کنار از که زمانی
 دسـت در ای شـبکه شـود، سـاخته بـزرگ عصبی شبکه یک فوق،

 مقادیر به کامالً  f خروجی برتابع عالوه رفتار آن که داشت خواهیم
w و b بسـیار تعـداد بزرگـی، شـبکه چنـین در. بود خواهد وابسته 

 مقـداردهی شـبکه طـراح توسـط باید b و w پارامترهای از زیادی

 بـه عصبی، های شبکه دانش اصطالح در کار، از پروسه این. شوند
  . است معروف شبکه آموزشفرایند 
  
  یمصنوع یعصب  شبکه
 عصـبی شـبکه از ANN،(1( مصنوعی عصبی های شبکه ساختار

 تواننـد مـی ها  شبکه این. است شده گرفته الهام انسان، بیولوژیکی
 آنهـا. باشـند داشـته انسـان مغـز عملکـرد بـه شـبیه هـایی ویژگی
 و دانـش تولیـد هـا،  رایانه آموزش برای نوین محاسباتی های روش
 از هــا خروجــی بینــی پــیش جهــت تولیدشــده دانــش کارگیری بــه

  . هستند پیچیده های سیستم
 بـه محاسـباتی معمـول های روش مصنوعی، عصبی شبکه در
 دو از هـا پردازنـده ایـن. شـوند مـی نزدیـک زیستی پردازش روش
 از عصـبی شـبکه نخسـت: کنـد می عمل انسان مغز مشابه جهت
 در دوم و گیـرد؛ مـی یـاد را هـا داده بـین ارتباطـات آموزش، طریق
 سازی ذخیره سیستم با مشابه دهی وزن نیز انسان مغز عصبی شبکه

  ).١۴٩ص ،١٣٩۵ کیانفر،( گیرد می انجام اطالعات
 بهبود و دهد می تغییر را خود رفتار عصبی شبکه یک که زمانی

 دفعـات بـه شـبکه درون از ورودی، بردارهـای مقـادیر بخشد، می
 به را خود خاص های وزن شبکه، عبور، هر در و شود می داده عبور
 مورد خروجی بتواند ورودی، به توجه با که کند می اصالح ای گونه
 مـورد خروجـی مقدار و ورودی بردار عبور هر. نماید تولید را نظر
  .شود می نامیده سیکل یک شبکه، درون از نظر

                                                           
1. Artificial Neural Networks. 
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 چنـد عصبی های ) شبکهANN( مصنوعی عصبی های شبکه
 از مصـنوعی، عصـبی شـبکه یک. هستند هم به متصل کامالً  الیه
 یـک از آنهـا. شود می تشکیل پردازش و خروجی ورودی، الیه سه
 تشـکیل خروجـی الیـه یـک و مخفـی الیـه چنـدین ورودی، الیه
 متصـل بعـدی الیه در دیگر گره هر به الیه یک در گره هر. اند شده
کنـیم  می تر عمیق را شبکه مخفی، های الیه تعداد افزایش با. است

)Dertat, 2017 .(عصـبی هـای سـلول از گروهی شامل الیه هر 
 در دیگـر هـای الیـه هـای نـورون کلیه با عموماً  که است) نورون(

 محـدود را هـا نـورون بـین ارتباط کاربر اینکه مگر هستند، ارتباط
 الیـه، همـان هـای نـورون سـایر بـا الیـه هر های نورون ولی کند؛

 باشـد، غیرخطی ریاضی تابع یک تواند می نورون. ندارند ارتباطی
 تشـکیل هـا نـورون ایـن اجتمـاع از که عصبی شبکه یک نتیجه در
. باشـد غیرخطی و پیچیده کامالً  سامانه یک تواند می نیز شود، می
 رفتـار و کنـد مـی عمـل مستقل طور به نورون هر عصبی شبکه در

 دیگـر، عبارت به. است متعدد های نورون رفتار برآیند شبکه، کلی
کننـد  مـی تصـحیح را یکـدیگر همکـاری، رونـد یک در ها نورون

مسـائل  تمـام در کلـی اصل یکعنوان  ). به١۴٩ص ،١٣٩۵ کیانفر،(
 شبکۀ مدل ترین ساده که است این بر سعی عصبی، شبکۀ سازی مدل

 مـورد نمایـد، نمایندگی را یادگیری های داده کفایت قدر به که عصبی
 اصـل. شـود مـی نامیـده »امساک اصل« اصل این. گیرد قرار استفاده
 هـای نـورون مورد در هم و پنهان های الیه تعداد مورد در هم امساک،
  ).٨ص ،١٣٩٠ ابراهیمی،(دارد  مصداق ها الیه این درون

  
  یمصنوع یعصب شبکه یریادگی

 اطالعـات پـردازش بـرای الگـویی مصـنوعی عصـبی های شبکه
 پـردازش سیسـتم جدیـد سـاختار الگو این کلیدی عنصر. هستند

 روی پـردازش بـا مصنوعی عصبی های شبکه. است آن اطالعات
 ساختار به را ها داده ورای در نهفته قانون یا دانش تجربی، های داده
 اصـوالً . گوینـد مـی یـادگیری عمـل این به که کند می منتقل شبکه
. اسـت 1هوشـمند سیسـتم یک ویژگی ترین مهم یادگیری، توانایی

                                                           
مغـز  یکه تمـام عملکردهـا یستن یستمیهوشمند، س یستمدر واقع منظور از س ١.

 یـکدر  یسـتمس ین،و قـوان یطشـرا یـفانسان را انجام دهد، بلکـه تنهـا بـا تعر 
 ییها حالت یهوشمند برا یها یستمگردد. س یشده، هوشمند م یفتعر  ۀمحدود

 دارد. یشتریدر مسئله وجود دارد کارایی ب یادیکه ابهامات ز 

 ریـزی برنامـه تـر سـاده و تـر منعطـف بگیرد یاد بتواند که سیستمی
 پاسـخگو جدیـدمسـائل  مـورد در تواند می بهتر بنابراین شود، می
  ). ٨ص ،١٣٩٠ ابراهیمی،(باشد

 هـای وزن( شـبکه پارامترهـای تنظـیم توانـایی یعنـی یادگیری
 یـاد بـه آینـده در بتوانـد که اطالعاتی دریافت منظور به) سیناپسی

 به این. است ریاضی منطق یا روش یک یادگیری قانون. شود آورده
 و گرفتـه درس موجـود شـرایط از تـا کنـد مـی کمک عصبی شبکه

 /https://data−flair. training( بخشـد بهبود را خود عملکرد

learning−rules−in−neural−network, 2018 .(بـا همچنین 
 و دیـد آمـوزش خـاص وضعیت یک برای شبکه اگر که هدف این
 بـا بتوانـد شـبکه داد، رخ شـبکه محیطی شرایط در کوچکی تغییر

 هـای رویـه. باشـد کارآمد نیز جدید شرایط برای مختصر، آموزش
 یـادگیری قـوانین آنهـا به که دارد وجود ها وزن تغییر برای مختلفی

  . گویند می
  
  یمصنوع یعصب ۀشبک انواع

  هیال  تک پرسپترون
 چشـمگیری های موفقیت مدل، سادگی وجود با  الیه تک پرسپترون

 ماهیـت با یا و بوده ساده ،مسئله که صورتی در. است داده نشان را
 مـدل بـرای الیـه تک پرسـپترون باشد،) خطی پذیر تفکیک( خطی
 اغلـب کـه دانـیم می حال این با اما. شود می استفادهمسئله  کردن
 تـا آنهـا سـازی سـاده امکـان اینکـه عین در اجتماعی، های پدیده

 غیرخطـی و متغیـره چنـد ماهیـت دارای امـا دارد، وجود حدودی
 تحلیل در خطا افزایش باعث آنها نمودن فرض خطی لذا و هستند
 است، الزم آنچه. شد خواهد نتایج و آنها از شده منتج های سیستم
 دسـت از بدون خطی ناپذیری جدایی مشکل رفع برای راهی یافتن
 جهـت. است آن کلی سادگی و پرسپترون اصلی های ویژگی دادن
 پرسـپترون نـام بـه پرسپترون مدل از جدیدی صورت نیاز این رفع

 اسـت شـده ابـداع تـر پیچیـده های مسئله حل جهت 2ای چندالیه
  ). ۵٧ص ،١٣٩٣ بیل، و جکسون(

  

                                                           
2. Multilayer Perceptron (MLP). 
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  هیچندال  پرسپترون
 الیــه یــک ورودی، الیــه یــک: دارد الیــه ســه چندالیــه پرســپترون
 و ورودی هـای داده بـه مسـتقیماً  کـه آنها بین الیه یک و خروجی،

 محـیط به مستقیماً  که هایی الیه یعنی نیست متصل خروجی نتایج
 Popescu & et( شـوند می نامیده پنهان یا مخفی نیستند متصل

al, 2009, 579 .(  
 تعداد همچنین و مدل، هر بهینه های الیه تعداد تخمین جهت

 توســط مختلفــی هــای روش الیــه، هــر) هــای (نــورون هــای گــره
 در عمـدتاً  هـا، روش این. است شده پیشنهاد مختلف پژوهشگران

  ):Stathakis, 2009, 2133−2147(گیرند می قرار ذیل گروه ۵
و آزمـودن  یـه،هر ال های گره و ها یهتعداد ال ییربا تغ :آزمون. ١

 یجورشـدگ R2هر حالت (شامل مشاهده خطـا و  یخروج یجنتا
 یاجرا 1دورهای تعداد و واقعی، خروجی های با داده یلتحل یجنتا

توسط خود کـاربر  ینههمگرا شدن شبکه، حالت به یبرا یازمورد ن
 را مقـدار بیشترین ،R2 بایست می حالت این در. شود یانتخاب م

 .باشد نرمال حد در نیز دورها تعداد و باشد داشته

نـوع  یحاصـل از تجربـه بـر رو یـنشبا توجه بـه ب :شهود. ٢
 یداده کاو های تکنیک برخی کارگیری به به نسبت توان می مسائل،

 اقدام نمود. 2»عمیق یادگیری«همچون 

در عمـق  کاوی که همچون روش دوم، با داده :عمق به نفوذ. ٣
 کشـف شـبکه، بهتر پیکربندی جهت را آن بیشتر جزئیات مسئله،

 ).Goodfellow, 2016, 201−202(کند  می

 یدروش سـاده امـا شـا یـک :هـا پژوهش سایر از گیری بهره. ۴
گزارش شـده در مجموعـه مقـاالت  یها یافتهاستفاده از  یر،گ وقت

 مرتبط با موضوع است.

 پرسـپترون یـک ماننـد خروجـی الیه و پنهان الیه در واحد هر
 تـابع جـای بـه شـده اسـتفاده تابع که تفاوت این با کند، می عمل

 ،١٣٩٣ بیــل، و جکسـون( اسـت سـیگموئید تـابع یـک پلکـانی،
 پرسـپترون مشـابه چندالیـه پرسـپترون عمـل نحوه). ۶٣−۶٢ص
 و شـود می عرضه شبکه به الگویی که صورت بدین. است الیه تک

 خروجـی و واقعی خروجی مقایسه. گردد می محاسبه آن خروجی
 شـبکه وزنـی ضرایب که گردد می باعث) مدل از حاصل( مطلوب

                                                           
1  . Epochs. 

2  . Deep learning. 

 تـری درسـت خروجـی بعـد، دفعـات در کـه طـوری به یابد تغییر
 وزنـی ضـرایب کـردن میـزان روش، فراگیـری قاعده. شود حاصل
 در الیـه تک پرسـپترون فراگیـری ساده قاعده. کند می بیان را شبکه
 تـابع از اسـتفاده لـیکن. نیسـت کـارگر چندالیـه پرسـپترون مورد

 واحـدهای کـه است معنی بدان) پلکانی تابع جای به( سیگموئید
گـاهی مـدل هـای خروجـی بـه نسبت ای اندازه تا) پنهان( میانی  آ
 میزان کاهش برای را آنها وزنی ضرایب توان می که طوری به دارند،
 ).۶۴−۶٣ص ،١٣٩٣ بیل، و جکسون( کرد تنظیم خطا
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 بنـدی دسـته اشتباه که نقاطی به باتوجه مرحله هر در الگوریتم
 درسـتی بـه را بیشـتری نقـاط تا دهد می تغییر را وزن بردار اند شده
 را جدیـدی وزن بـردار مرحلـه هـر در الگـوریتم. کنـد بندی دسته
 بـین تصادفی عدد یک با برابر وزن بردار ابتدا در. آورد می دست به

 بـا آموزش، مرحله چند از پس الگوریتم. شود می داده قرار ١ و −١
 نتـایج بـین اخـتالف رسیدن حداقل به یعنی( همگرایی به رسیدن
 صـورت، ایـن در. شـود  مـی متوقف) واقعی های خروجی و شبکه
  .اند شده بینی پیش یا و بندی دسته درستی به نقاط تمام
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 نیاربردترکـپر از یکـی هیـچندال پرسـپترون مدل تفاسیر این با
 هــوش هــای تکنیک ازی مصــنوعی عصــبی هــا هکشــبی هــا مــدل
 بـدون توانـد یم هک است بندی طبقه وی نیب شیپ نهیزم دری مصنوع

 علوم های مدل اصل کهی (رخطیغ دهیچیپ معادالت گرفتن نظر در
 و نمـوده اسـتخراج را سـتمیس بر مکحایک نامید) است اجتماعی
 ،١٣٨۵ مریــدی، کــارآموز و( نــدی کنــیب شیپــ را مــدلی خروجــ

  ).۶٠ص
  
 با سهیمقا در یمصنوع یعصب ۀشبک یها یژگیو یبرخ
  یآمار متداول یها روش
 مصـنوعی عصبی های شبکه مدل توانمندی بین ای مقایسه بررسی

 در هـا داده بین روابط کشف و بینی پیش در رگرسیونی های روش و
 هـای شـبکه مدل ویژه های قابلیت دهنده نشان گوناگون های قلمرو
 اختصاصـی هـای توانمنـدی بـر عـالوه. اسـت مصـنوعی عصبی
 از حاصــل هــای داده پــردازش در مصــنوعی عصــبی هــای شــبکه
 بـه مربـوط هـای محـدودیت رفتـاری، و اجتمـاعی هـای پژوهش
 علـوم در آن از برگرفتـه هـای طرح و آزمایشی های مدل از استفاده

 هـای مـدل بـا مقایسـه در هـا شبکه این موفقیت در نیز غیرتجربی
ـــنتی ـــش س ـــته نق ـــد داش ـــهریار( ان ـــران، و پورش  ،١٣٨٨ دیگ

 توانمنـدی هـا داده پـردازش هوشمند های روش). ٣٢٢−٣٠٧ص
 متداول های روش در. دارند ها داده بین ذاتی روابط درک در باالیی
 بررسی و درک به نیاز مصنوعی، عصبی شبکه از غیر آماری تحلیل
 های شبکه روش در اما دارد، وجود متغیرها داخلی ارتباطات نحوه

 بدون( ها الیه داخلی ارتباطات خودکار، طور به مصنوعی، عصبی
 گرفتـه نظـر درمسئله  در) آنها ارتباط پیچیدگی نحوه و درک به نیاز
 ماهیت به توجه با میان، این در نیز اجتماعی علوممسائل  .شود می

 همچنین و آنها بودن غیرخطی تر مهم همه از و انتزاعی و ناشناخته
 عـدم و ناشـناخته یـا و شـده شناخته متغیـر زیادی تعداد مشارکت
 یکدیگر، روی بر متغیرها کنش برهم نحوه خصوص در کافی دانش
 مرسـوم های شیوه به آنها حل که شوند می بندی طبقه یمسائل جزو

. شـد خواهـد سـخت بسـیار باال بسیار دقت با آماری، و تحلیلی
 عصـبی های شبکه مدل توانمندی بین ای مقایسه های بررسی نتایج

 بـین روابط کشف و بینی پیش در رگرسیونی های روش و مصنوعی

 ویـژه هـای قابلیـت دهنـده نشان پیشین تحقیقات قلمرو در ها داده
 دیگـران، و پورشـهریار( اسـت مصـنوعی عصـبی های شبکه مدل

 اشــاره هــا ویژگــی ایــن از برخــی بــه ادامــه در). ٣٠٨ص ،١٣٨٨
  .شود می

 خطـی بـرازش بهتـرین ایجاد بر سنتی رگرسیونی تحقیقات .١
کید  ها داده مجموعه کل برای  هـای شـبکه کـه حـالی در دارنـد؛تأ

تعیـین  پـیش از کـارکردی رابطـۀ یک اینکه بدون مصنوعی عصبی
 ایـن بگیرند، نظر در خروجی های داده و ورودی های داده بین شده

 از آزاد مصـنوعی عصـبی های شبکه زیرا( دهند می انجام را برازش
ـــع ـــرض پیش از آزاد و توزی ـــرای ف ـــار ب ـــا داده رفت  ؛)هســـتند ه

 عصــبی هــای شــبکه بــاالی تطبیــق قابلیــت و پــذیری انعطــاف .٢
 ارزشـیابی بـر آنهـا زیرا است؛ آنها باالی عملکرد مؤید مصنوعی،

 کالسـیک، هـای ش رو .٣ شوند؛ می متمرکز مدل بینی پیش قدرت
 را مـدل بـرازش عمـل توانند می نظر مورد تحقیق محدودۀ در فقط
 کـه حـالی در نیسـتند؛ معتبـر محدوده آن از خارج و دهند انجام
 کـه اسـت این مصنوعی عصبی های شبکه برجستۀ و عالی ویژگی
 دیـده قبـل از کـه هـایی داده بـرای حتـی کـه کنند می ایجاد مدلی
 ناپارامتریـک طبیعـت .۴ دارنـد؛ اعتبـار و آینـد می کار به اند نشده
 رگرسـیونی مفروضات رعایت به نیاز مصنوعی، عصبی های شبکه

 پیچیـده و ناشـناخته هـا داده بـین رابطۀ وقتی خصوص به ندارد، را
 نحـوۀ و مناسب مدل انتخاب قبال در محقق مسئولیت پس است،
 ،١٣٨٩ علیپور درویشـی، و آذر( رود می بین از ها داده سازی آماده
 انحـراف و میـانگین نظیـر هایی شاخص از استفاده ـ.۵ ؛)٨۶ص

 آن از هـا داده معرفـی بـرای مناسـب نماینـدگانعنوان  به استاندارد
 هـا داده تمـامی بـه همزمـان نگاه امکان که است شده رایج جهت
 هـای شـاخص بـه پژوهشـگر وقتـی. نـدارد وجود پژوهشگر برای

 واقـع در کنـد، مـی بسنده ها داده اصل جای به پراکندگی و مرکزی
 هـا داده بین موجود های تعامل به مربوط اطالعات از زیادی بخش

 غیرخطـی و پیچیـده توانند می که هایی تعامل دهد؛ می دست از را
 هـای تحلیـل و تجزیـه در رایانـه حضـور ابتـدای از اگرچه. باشند
 پـردازش و پراکنـدگی و مرکـزی های شاخص حذف امکان آماری
 رایـج افزارهـای نـرم امـا است؛ شده فراهم ها داده از انبوهی حجم
 هـای مـدلبراسـاس  واقع در آماری های داده تحلیل و تجزیه برای
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 از هـای دستورالعمل که اند شده طراحی ای گونه به و آماری مرسوم
 همان با مطابق و معین های الگوریتم قالب در را شده تعریف پیش
 بیـل، و جکسـون( کننـد اجـرا زیـاد سرعت با اما سنتی های مدل

ـــابراین،). ۵۵ص ،١٣٩٣ ـــین بن ـــرم چن ـــز افزارهـــایی ن  دارای نی
 و مرکـزی هـای شـاخص از اسـتفاده بـه مربـوط هـای محدودیت
 خطا شکل به را ها ه داد تعامل از ناشی تغییرات و هستند پراکندگی
 منطقـی مبـانی و نظـری اسـاس دیگـر، عبارت به. کنند می نمایان
 رایانه توجه قابل دقت و سرعت رغم به آماری های روش از استفاده

 اتفـاق بسـیار و انـد مانـده باقی سنتی همچنان ها، داده پردازش در
 تشـخیص را عامـل یک حضور از ناشی آثار پژوهشگر که افتد می
 شده گرفتار ها داده سنتی های تحلیل و تجزیه دام در ولی دهد، می
 طبیعـی واریـانس سـایه زیـر در عامل آن پنهان اثر اثبات به قادر و

 از و) ٣٠٩ص ،١٣٨٨ دیگـران، و پورشهریار( نیست عوامل سایر
 .ماند می غافل عامل آن پنهان آثار

ــا ــان ای مقایســه نگــاه ب  و مصــنوعی عصــبی شــبکۀ روش می
 و معمـول های روش در آنچه که بینیم می آماری معمول های روش
عنوان  به ها فرضیهارائه  و پژوهشی های سؤال طرح است رایج سنتی
 مـورد حـوزه در پژوهشـی هـای یافته بر مبتنی احتمالی های پاسخ
 بـا آمـاری هـای روش از و است منطقی و نظری مبانی یا و بررسی
 عصـبی هـای شـبکه مدل. شود می استفاده آنها رد یا و تأیید هدف

 از قبل انسان، مغز در اطالعات پردازش شکل از الهام با مصنوعی
 از پـس آنگـاه پـردازد، مـی خـام هـای داده دریافت به فرضیه طرح

 را روابط این بر حاکم قوانین و کشف را موجود روابط آنها پردازش
 به اقدام ها داده از بخشی مشاهده با دیگر ای مرحله در و یابد درمی

 کـه اسـت ایـن مسـلم قـدر. کنـد می آنها مابقی مورد در قضاوت
 هـا داده بین موجود روابط از وسیعی بخش یا و کامل کشف امکان
 بـا را امکـان ایـن واقـع در آمـاری های مدل و ندارد وجود او برای
 تحلیل و تجزیه طریق از خطا، احتمال از قبولی قابل حدود لحاظ
 بررسـی مـورد جامعه از شده انتخاب های نمونه به مربوط های داده
 را محـدودیتی چنـین رایانه که است حالی در این. آورند می فراهم
 تواند می آنها پردازش و ها داده ای مرحله مشاهده خالل در و ندارد
 واقـع در. دهـد قـرار آزمـون مـورد و طـرح را مختلف های فرضیه
 در آن بـاالی سرعت و اطالعات ضبط در رایانه العاده فوق قابلیت

 عصـبی هـای شبکه موازی ساختار کنار در منطقی عملیات انجام
 و بوده یکدیگر برای مفیدی مکمل توانند می اطالعات پردازش در
 و پورشـهریار( کننـد کمـک پژوهشی مختلف های فرضیه تولید به

  ).٣٢٢−٣٠٧ص ،١٣٨٨ دیگران،
  

  خانواده روابط ینیب شیپ
 بـرمـؤثر  عوامـل مـورد در مصـنوعی عصبی شبکة روشبراساس 
 اجتمـاعی هـای شـبکهتـأثیر  و) جنسـی و عاطفی( خانواده روابط
 استفادهتأثیر  بررسی. شد انجام تحقیقی خانواده روابط بر مجازی

 افـراد و خـانواده مختلف روابط بر مجازی اجتماعی های شبکه از
 بـه تحقیـق ایـن در کـه چرا است؛ برخوردار ای ویژه اهمیت از آن

 اجتمـاعی هـای شـبکه از اسـتفاده پرتـو در خانوادگی روابط آیندۀ
 آینده در که جنبه این به که معنا این به. است داشته نگاهی مجازی
 برخـی دانستن با یا و بود خواهد شکلی چه به خانواده افراد روابط

 توجـه نمـود، بینـی پـیش را خـانواده افـراد روابط بتوان ها شاخص
  . است کرده

  
  ها یخروج و  یورود

 از اسـتفاده پژوهش، این مصنوعی عصبی شبکه مدل های ورودی
 روابـط بـر گذارتأثیر های دادهعنوان  به مجازی اجتماعی های شبکه

 آن تـوان می که است شده گرفته نظر در خانواده) جنسی-عاطفی(
  . کرد بررسی و تقسیم خانوادگی و فردی آوری؛ فّن  مؤلفۀ سه در را

) جنسـی و عاطفی( روابط  خروجی، پژوهش این در همچنین
 که است روابطی خانواده روابط از منظور. است خانواده افراد میان
. دارند مشارکت عاطفی و ساختاری ُبعد در خانواده اعضای آن در
 نفـوذ از پـس خانواده روابط شکل بینی پیش هدف پژوهش این در
 روابـط از منظور. است خانواده در ارتباطات و اطالعات آوری فّن 

 قـوانین، و هنجارها شامل خانواده، ساختاری روابط شامل خانواده
 بررسـی مـورد تحقیـق ایـن در کـه وظـایف و ها نقش ها، موقعیت
 بـا گـرم روابـط زناشـویی، روابط شامل عاطفی روابط و اند، نبوده

 خـانواده روابـط ایـن. شود می یکدیگر با فرزندان روابط و فرزندان
 رضـایت مشکالت، به رسیدگی پذیری، مسئولیت های شاخص با

 محبـت، و توجـه اعتماد، صمیمیت، صداقت، احترام، زناشویی،
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 اوقـات گذرانـدن نحوه ها، گرایش و ها ارزش انزوا، و مجردزیستی
 روابـط انـواع نهایتـاً  و شـود می سنجیده تنهایی احساس و فراغت
 دسـت به مصنوعی عصبی شبکه تحلیل نتایج از ها خانواده عاطفی

 هـای نقـش شـده، تعیین هـای شـاخص پـژوهش ایـن در. آیند می
 تعریـف مرحله در: پذیرند می مختلف موقعیت دو در را ای دوگانه
ــط ــانواده رواب ــه خ ــاخصعنوان  ب ــایی ش ــل ه ــی عم ــد م ــه کنن  ک
ــده تعریف ــط کنن ــا هســتند؛) خروجــی( خــانواده رواب  همــین ام
 جایگـاه در وقتـی یـا و سـاختاری معـادالت روش در ها شاخص
 مسـتقلی متغیرهای نقش گیرند، می قرار عصبی شبکۀ های ورودی

 مجــازی اجتمــاعی هــای شــبکه نماینــدۀ کــه کننــد مــی بــازی را
  ). پنهان الیۀ( هستند خانواده روابط بر) مؤثر ها ورودی(

 هر حساسیت تحلیل ها شاخص بندی دسته و شناسایی از پس
 در کـه یفرایند طریق از گذارتأثیر عوامل شناسایی به نسبت کدام،
 از اولیه مطالعات انجام از پس. شد اقدام شود می اشاره آن به ادامه
 بـرمـؤثر  هـای شـاخص( هـایی شاخص انتخاب و گوناگون منابع
 بودند مجازی اجتماعی های شبکه از پذیرتأثیر که) خانواده روابط
 هـای شـاخص. گردیـد انتخـاب پیشـین مطالعات از شاخص ١٧

 و گرفت قرار خانواده حوزه خبرگان اختیار در جدولی طی انتخابی
 بـین امتیازی شده مشخص های شاخص به تا شد خواسته ایشان از
 هـا شاخص از کدام هر که هدف این با. دهند تخصیص را ١٠ تا ١
 خـانواده در جنسـی و عـاطفی روابـط کیفیت برمؤثر  میزان چه به

 گزینش آنها پذیرترینتأثیر ها، شاخص سنجشفرایند  طی. هستند
 تعــداد و گردیــد حــذف انتخــابی هــای شــاخص از شــاخص ۵ و

  .یافت تقلیل عدد ١٢ به ١٧ از ها شاخص
  
  یورود یها داده میتنظ و هیته مراحل

 بــرای نامه پرســش از اســتفاده مصــنوعی عصــبی شــبکه روش در
 تسـؤاال انتخـاب برای. است مناسبی رویۀ اطالعات آوری جمع

 نامه پرســش تعــدادی از تســؤاال برخــی ایــده ابتــدا نامه، پرســش
 فیتزپاتریک و ریچی خانواده ارتباطات الگوی نامۀ پرسش همچون

ــش ،)١٩٩٠( ــایت نامۀ پرس ــویی رض ــریچ، زناش ــش ان  نامۀ پرس
 نامۀ پرســش ســوالوای، و کریســتنس زوجــین ارتبــاطی الگوهــای

 روابـط نامۀ پرسـش تامپسـون، و کـوبین مـک خـانواده هـای سنت

 سـپس و شـد گرفتـه) ١٣٨٧( علـوی خـانواده در موجـودی عاطف
 طراحــی بـه نســبت پـژوهش مفــاهیم و هـا شــاخص بـا متناسـب
  .شد اقدام زیرفرایند  مطابق ساخته محقق ای نامه پرسش

 نیـاز با متناسب ،سؤال دسته سه دارای شده طراحی نامه پرسش
 هـای روش از اسـتفاده با هایی آماره تعیین حساسیت، تحلیل برای

  . باشد می مصنوعی عصبی شبکه در بینی پیش و آماری متداول
 سـن، مثـل متغیرهـایی که بودند ای زمینه های سؤال اول دسته
 درآمـد، شـغل، تحصـیالت، اسـتفاده، مـورد شبکه نوع جنسیت،

... و استفاده، مکان استفاده، زمان استفاده،) ساعات تعداد( میزان
 کـاربران از گزینـه انتخـاب یـا و بسـته بـاز، تسؤاال صورت به را

 از هـدف کـه اسـت مـورد ٢٨ تسـؤاال ایـن تعـداد. شد پرسیده
 یـا و هـا حساسـیت تحلیـل توصـیفی، تحلیـل انجـام آن، طراحی
 مدل که است ای زمینه بیانگر همچنین و بوده دوبعدی های تحلیل
  .است گرفته شکل آن در تحقیق مفهومی
 سـطح تعیـین. بودنـد نامه پرسـش اصلی های سؤال دوم دسته
 و مجـازی اجتمـاعی هـای شـبکه از اسـتفاده بین رابطه معناداری
 شـبکه تحلیـل در نیاز مورد های دادهعنوان  ویژه به به و ها، شاخص
 ایـن. بودنـد شبکه مدل های ورودی عنوان تحت مصنوعی عصبی
 ١٠۴ تعداد به اولیه شده انتخاب شاخص ١٧براساس  ابتدا ها گویه

 اعتبارسـنجی و حساسـیت تحلیـل بـا نهایتاً  که شدند تنظیمسؤال 
 تقلیـل شاخص ١٢ زیرمجموعه گویه ٧۶ تعداد به پذیرفته صورت
 بود شده تنظیم لیکرت طیف صورت به تسؤاال این پاسخ. یافتند
 از یکـی گویـه بـا متناسـب بایسـت مـی دهی پاسخ برای کاربر که

  .کرد می انتخاب را ها گزینه
 روابط سردی و گرمی نوع از تشریحیسؤال  ٢ طرح سوم دسته
 خانواده افراد تمامی مابین( خانواده افراد میان در جنسی و عاطفی

عنوان  بـه کـه بـود گرمـی و سـردی ایـن درصد و) زوجین مابین و
 آمـوزش، هـدف بـا مصـنوعی عصبی شبکه مدل واقعی خروجی

 بایـد و بـود نیاز مورد مصنوعی عصبی شبکه تست و اعتبارسنجی
  .شد می پرسیده کاربران از

 اختیـار در تکمیـل برای پایایی سنجش جهت نامه پرسش این
 از شـده طراحی هـای گویـه تعداد شد سبب که گرفت قرار کاربران
 . یافت تقلیل گویه ٧۶ به گویه ١٠۴
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  دار وزن لیتحل جهینت

 تیاهم ازیامت  ٨ خبره  ٧ خبره  ۶ خبره  ۵ خبره  ۴ خبره  ٣ خبره  ٢ خبره ١ خبره  
 تیاهم سهم  رتبه  )١٠(از  شده دار وزن

  کل از شاخص

شاخص
١ ١۴  8.75 13.5 9 15.75 1.75 4.5 6 5.53 ١۶ 4.78٪ 

شاخص
٢16 10.5 15 10.5 14 14 15 10.5 7.96  ٣ 6.88٪ 

شاخص
٣10 8.75 10.5 6 12.25 14 13.5 12 6.57 ٨ 5.68٪ 

شاخص
۴12 12.25 12 4.5 15.75 14 12 7.5 6.79 ٧ 5.87٪ 

شاخص
۵14 5.25 12 3 15.75 14 12 7.5 6.30 ١٣ 5.45٪ 

شاخص
۶16 12.25 15 6 17.5 15.75 12 13.5 8.15 ١  7.05٪ 

شاخص
٧18 10.5 13.5 7.5 17.5 14 15 10.5 8.04 ٢ 6.95٪ 

شاخص
٨16 8.75 13.5 4.5 17.5 14 15 12 7.64 ۵ 6.60٪ 

شاخص
٩14 5.25 12 4.5 15.75 3.5 10.5 6 5.40 ١٧ 4.66٪ 

شاخص
١٠18 5.25 15 1.5 15.75 3.5 12 12 6.26 ١۴ 5.41٪ 

شاخص
١١20 10.5 15 3 17.5 14 13.5 12 7.96 ٣ 6.88٪ 

شاخص
١٢16 10.5 10.5 3 17.5 14 15 7.5 7.09 ۶ 6.13٪ 

شاخص
١٣14 8.75 15 3 17.5 1.75 15 10.5 6.45 ١١ 5.58٪ 

شاخص
١۴16 10.5 12 3 15.75 14 4.5 10.5 6.51 ٩ 5.63٪ 

شاخص
١۵20 12.25 10.5 1.5 17.5 1.75 10.5 7.5 6.15 ١۵ 5.32٪ 

شاخص
١۶18 10.5 15 6 14 1.75 12 7.5 6.40 ١٢ 5.53٪ 

شاخص
١٧16 8.75 12 6 17.5 1.75 12 12 6.49 ١٠ 5.61٪ 

  
 بـر مؤثر های شاخص دارشده وزن امتیازهای جدول به توجه با
 از کـردن نظر صـرف بـا ،)عـاطفی شاخص( عاطفی خروجی الیۀ

 یعنـی شوند، می شامل را کل وزن از٪ ۶ از کمتر که هایی شاخص

 و) تغییرناپــذیری و جــاری شــرایط حفــظ بــه تمایــل( ١ شــاخص
  .شد اقداممسئله  ابعاد اولیه کاهش به نسبت ،)تواضع( ٩ شاخص
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 دار وزن تیاهمازیامت  ٨ خبره  ٧ خبره  ۶ خبره  ۵ خبره  ۴ خبره  ٣ خبره  ٢ خبره  ١ خبره  
 تیاهم سهم  رتبه  )١٠(از  شده

  کل از شاخص
شاخص

١ 12  5.25 9 4.5 12.25 1.75 3 4.5 3.94 ١٧ 3.41٪ 

شاخص
٢14 7 9 7.5 14 1.75 10.5 7.5 5.38 ١١ 4.65٪ 

شاخص
٣10 7 7.5 6 10.5 1.75 10.5 7.5 4.58 ١۵ 3.96٪ 

شاخص
۴10 10.5 9 3 12.25 1.75 10.5 9 4.98 ١٣ 4.31٪ 

شاخص
۵14 3.5 12 3 10.5 12.25 12 4.5 5.42 ١٠ 4.68٪ 

شاخص
۶16 10.5 15 4.5 17.5 14 15 12 7.89 ١ 6.82٪ 

شاخص
٧16 8.75 10.5 7.5 12.25 14 13.5 12 7.13 ٣ 6.16٪ 

شاخص
٨14 7 10.5 4.5 14 14 10.5 12 6.53 ۴ 5.64٪ 

شاخص
٩12 3.5 10.5 3 10.5 3.5 9 6 4.38 ١۶ 3.78٪ 

شاخص
١٠16 7 15 1.5 14 3.5 12 10.5 6.00 ٧ 5.19٪ 

شاخص
١١18 8.75 15 3 15.75 14 13.5 12 7.55 ٢ 6.52٪ 

شاخص
١٢14 7 9 6 12.25 14 12 9 6.28 ۵ 5.43٪ 

شاخص
١٣16 7 15 3 14 1.75 13.5 10.5 6.09 ۶ 5.27٪ 

شاخص
١۴14 7 10.5 4.5 10.5 14 4.5 7.5 5.47 ٨ 4.73٪ 

شاخص
١۵18 5.25 9 3 12.25 1.75 10.5 4.5 4.85 ١۴ 4.19٪ 

شاخص
١۶16 8.75 9 6 14 1.75 10.5 6 5.43 ٩ 4.70٪ 

شاخص
١٧14 7 12 4.5 12.25 1.75 9 10.5 5.36 ١٢ 4.63٪ 

  
 بر مؤثر های شاخص شده دار وزن امتیازهای جدول به توجه با
 از کـردن نظر صـرف بـا ،)جنسـی شـاخص( جنسی خروجی الیۀ

 یعنـی شوند، می شامل را کل وزن از٪ ۵ از کمتر که هایی شاخص
 ،)تغییرناپــذیری و جــاری شــرایط حفــظ بــه تمایــل( ١ شــاخص
ــاری و همکــاری( ٣ شــاخص ــار تقســیم( همی  ۴شــاخص ،))ک

 در بـه تمایـل( ١۵ شـاخص و ،)تواضـع( ٩ شـاخص ،)انسجام(
  .شد اقداممسئله  ابعاد اولیه کاهش به نسبت) بودن جمع
 نظـر(براسـاس  اهمیـت کم هـای شـاخص اجتماع به توجه با
 هـای شـاخص جـدول جنسی، و عاطفی مقوله دو هر در) خبرگان
 جـدول صـورت به جنسی و عاطفی مقوله دو هر برای حذف قابل
 .آید درمی زیر
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  جنسی  عاطفی  شاخص عنوان  شاخص شماره  ردیف
  وزنی درصد  وضعیت  وزنی درصد وضعیت

  ٩۴/٣  حذف  ۵٣/۵ حذف تغییرناپذیریوجاریشرایطحفظبهتمایل  ١ ١
  ۵٨/۴  حذف  ۵٧/۶ − )کارتقسیم(همیاریوهمکاری  ٣ ٢
  ٩٨/۴  حذف  ٧٩/۶ − انسجام  ۴ ٣
  ٣٨/۴  حذف  ۴٠/۵ حذف تواضع  ٩ ۴
  ٨۵/۴  حذف  ١۵/۶ − بودنجمعدربهتمایل  ١۵ ۵

  ٧٣/٢٢    ۴۴/٣٠  کل جمع

  
 سـطح بـا عـاطفی مقولـه فـوق، گانه ۵ های شاخص حذف با
 ،٪٧٨ تقریبـی اعتماد سطح با جنسی مقوله و٪ ٧٠ تقریبی اعتماد
  .باشند می خود انتخابی متغیرهای ماهیت بیانگر
  
  نامه پرسش اعتبار یا روایی

 روش از نامه، پرسـشیی روا ای اعتباری بررس جهت تحقیق این در
 در نامه پرسـش هکـ گونـه نیبد. اسـت شـده استفادهی صور اعتبار
 ٧( قیـتحق روش و خـانواده حـوزۀ نظران صاحب و دیاسات اختیار
 نسـبت ایشـان، نظـرات دریافت از پس و گرفت قرار) نظر صاحب

 اقـدام کیفـی و کمـی لحاظ به نامه پرسش احتمالی راداتیا رفع به
 روش از اسـتفاده بـا اسـاتید شـد اشـاره قبل در که گونه همان. شد
ــه دهــی وزن ــه ب ــر هــای گوی ــزان شــاخص، یــک مجموعــۀ زی  می
  .کردند اعالم نظر مورد شاخص سنجش در را گویه آن پذیریتأثیر

  
  نامه پرسش اعتماد تیقابل ای ییایپا
 از نامه پرسـش پایایی تحلیل و تجزیه و محاسبه برای پژوهش این در

. گردیـد مشـخص آن مقدار و شده استفاده 1کرونباخ آلفای ضریب
 و پوشـانی هـم سـؤاالت کـه اسـت مطلب این بیانگر آلفا این مقدار

 بـا نیز دهندگان پاسخ و است داشته سویی هم میزانی چه به همچنین
 محاسـبه بـرای روش ایـن. انـد داده پاسخ سؤاالت به آگاهی و دقت

 .رود می کار به گیری، اندازه ابزار درونی هماهنگی

 قابل پایایی از آزمون باشد، ٧۵/٠ از بیشتر کرونباخ آلفای اگر
 ضـریب محاسـبه بـرای). ١٣٩٠ خـاکی،( است برخوردار قبولی
 واریـانس بایـد ابتـدا SPSS افـزار نرم از استفاده با کرونباخ آلفای
 کـرد، محاسـبه را نامه پرسـش های سؤال زیرمجموعه هر های نمره

                                                           
1. Cronbach’s Alpha. 

) را محاسـبه Yα( آلفا ضریب مقدار آن فرمول از استفاده با سپس
  ). ٣۶ص ،١٣٩٩ دیگران، و سرمدنمود (
 ٣٠ از نامه پرسـش پایایی سنجش جهت ابتدا پژوهش، نیا در
ی طـ و بـاال مـوارد بـه تیـعنا با. شد اجرا گویه ١٠۴ تعداد با نفر
 بیضـر نیای برا آمده دست  به عدد رونباخ،ی کآلفا آزمونی اجرا
 مطلـب نیـای ایـگو آمده دست به رقم. است بوده ٩۶٩/٠ با برابر
 بـه. داراست را استفاده جهت الزم اعتماد نامه پرسش نیا هک است

 .دارد را الزمی داریپا نامه پرسشی درونی همبستگ سخن گرید 

 از شـاخص ۵ حـذف مرحلـه شـد مالحظه که گونه همان اما
 هـای گویـه از گویـه ٢٨ حـذف بـه منجـر انتخـابی های شاخص
 نامه پرسـش پایـایی میـزان دوباره کنترل جهت لذا. گردید انتخابی

 مجـدد محاسـبه بـه نسـبت ،)ذکرشـده شاخص ۵ حذف از پس(
 اقـدام) انتخـابی شـاخص ۵ حـذف بـا( کرونبـاخ آلفـای ضریب
 کرونبـاخ آلفای ضریب مقدار SPSS محاسبات نتایج که گردید،
 بـاالیی بسـیار پایـایی از نامه پرسـش لـذا باالست، بسیار کماکان
  .باشد می برخوردار
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  ها داده یآور جمع
 ماننـد اطالعـات آوری جمـع گوناگون های روش از تحقیق این در

 موضـوع، با مرتبط مدارک و اسناد بررسی الکترونیکی، جستجوی
 برگــزاری هــا، خــانواده افــراد بــا مصــاحبه خبرگــان، بــا مصــاحبه

 نامه پرسـش و هـا خـانواده برخـی بـا آنالیـن آموزشـی های کارگاه
 نیـاز، مـورد اطالعـات آوری جمع اصلی ابزار. است شده استفاده
 بـه مربوط بخش یک. است پرسش بخش سه دارای ای نامه پرسش
 خـانواده در جنسـی و عـاطفی روابـط یعنـی ها، خروجی سنجش
 اسـت، فـازی رویکـرد بـا جدید سنجه یک آنکه دلیل به که است
 بـه مربـوط نامه پرسش دیگر بخش. است شده ابداع محقق توسط
 هـای نامه پرسـش مطالعـات، نتایج از استفاده با که هاست ورودی
 سـاخته محقـق صـورت بـه رشته این تجربی تحقیقات در موجود
 مـورد خبرگـان و هـا خـانواده افراد با ای مصاحبه در و شده طراحی
 از نفر ٣٠ شامل اولیه نمونه یک در و گرفته قرار تصحیح و بررسی
 این از حاصل اطالعات. است شده توزیع مجازی فضای کاربران
 و گرفتـه قرار تحلیل و تجزیه مورد spss افزار نرم با مقدماتی نمونه
 اصـلی نامه پرسش نهایی، ویرایش و حذف تعدیل، و جرح از پس

  .است شده تنظیم
 جامعـه میـان در کاغـذی صـورت بـه  نامه پرسش ٣٠٠ تعداد
 در و شـد طراحـی آنالیـن ای نامه پرسـش و توزیع مختلف آماری
 ایتـا اینسـتاگرام، واتسـاپ، تلگـرم،( مجازی اجتماعی های شبکه

 ٢١٠ حدود بین این از که گرفت قرار آماری جامعه اختیار در...) و
 نامه پرسش اجرای جهت. شد داده برگشت شده تکمیل نامه پرسش
 صـورت به نظرسنجی منظور به Google Forms ابزار از آنالین،
 بودنـد شـده انتخاب تصادفی صورت به که نمونه جامعه از آنالین
 بیشـترین. شدند انتخاب تصادفی صورت به ها نمونه. شد استفاده
 نفـر ٨٠٠٫٠٠٠ از بـیش بـا تهـران چهـار منطقـه به متعلق نمونه

 تعـداد ایـن از کـه باشـد می خانوار ٢٣٠٫٠٠٠ تقریباً  و جمعیت
 همچنین. هستند زن نفر ٣٩٠٫٠٠٠ و مرد نفر ۴١٠٫٠٠٠ تقریباً 

  .باشند می نیز تهران دیگر مناطق از ها نمونه از تعدادی
  

  ها داده لیتحل ابزار
. اسـت شده استفاده EXCEL افزار نرم از ها داده سازی فازی برای
 منـاطق از خانوارهـایی از شـده آوری جمـع میـدانی اطالعات از

 هکشـبی هـا یورودعنوان  به ،)آماری جامعه نمونه( تهران مختلف
 شـبکه مـدل سـازی شـبیه جهـت. اسـت شده استفاده پرسپترون،

 MATLAB افـزار نـرم ابزارهـای جعبـه از نیـز مصـنوعی عصبی
اسـتفاده  یطمحـ یـندر ا M−file کدنویسـی همراه به 8.5 نسخه

 بـاالی سـرعت ،MATLAB افـزار انتخاب نـرم یلشده است. دل
 هـای شـبکه مخـتص ابـزار جعبـه وجود آن، در محاسبات اجرای
  . است آن در نویسی برنامه قابلیت همچنین و مصنوعی، عصبی

 داده یکسـری بـه نیـاز ابتـدایی، مرحلـه در تـابع ایجاد جهت
 روش در )sample( نمونهعنوان  به که باشد می خروجی و ورودی
 دور اولـین اجرای از پس. گیرد می قرار استفاده مورد عصبی شبکه
 ذخیـره مـدل دانش در دانسته، یکعنوان  به مدل خروجی مدل، از
 بـه نسـبت فراگیـر، خود صورت به مدل، ترتیب، بدین تا شود، می

 رفتـاری سـنجه هـر بـرای نهایـت، در. نمایـد اقـدام خود آموزش
ــانواده ــون( 1خ ــزان همچ ــایت می ــدی رض ــین من ــط از زوج  رواب
 میـزان یکـدیگر، کنـار در خانواده اعضای حضور میزان زناشویی،
 و توجـه پـذیری، مسـئولیت والـدین، بـا خـانواده فرزنـدان ارتباط
 صـداقت، اعتمـاد، احتـرام، هـا، گـرایش و ها ارزش تغییر محبت،
 هـای شـبکه کارگیری بـه از متـأثر کـه...) و فراغت اوقات گذراندن
 خانواده رفتاری مدل معرف که تابع یک هستند، مجازی اجتماعی

 در شـده مشخص پارامترهـای گرفتن نظر در با است، بخش آن در
 مصـنوعی عصـبی هـای شـبکه روش از گیری بهره با و قبل مرحله
 به باشد، می پارامتر چند کنش برهم برآورد که تابع، این. شد ایجاد

 هـای نمونـه و قبلـی های دانستهبراساس  و بوده، غیرخطی صورت
 و) Case studies( شـده انجام مطالعاتبراساس  موجود موردی

 توجـه با که شود، می کشف عصبی های شبکه تکنیک از استفاده با
 تشـکیل را پـژوهش ایـن بخـش تـرین مهم آن، تعیین پیچیدگی به
  .دهد می

  
  

                                                           
1. family behavior metric. 
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  مدل یاعتبارسنج
ــودار در ــر، نم ــگ ســبز MSE( اعتبارســنجی خطــای زی ــا رن ) ب

 و تسـت مرحلـه در دهـد ینشان م ینمشخص شده است. همچن
 سمت به و رسیده حداقل به یازدهم دور در MSE مقدار ارزیابی،
 تخمین های وزن یازدهم، دور در حقیقت در. است رفته همگرایی

)، b( سیسـتم پیشنهادی بایاس مقادیر همچنین و) هاwi( شده زده
 شده واقعی مقادیر به سیستم خروجی مقادیر شدن نزدیک موجب
  .است

  

  
 ٢٠ در هـا نمونـه خطـای مقـدار توزیـع بیانگر خطاها، هیستوگرام

 بـین اخـتالف( خطـا حداقل خط نمایش همراه به جداگانه، دسته
 دسـته در) واقعـی خروجی مقدار با شبکه تحلیل از حاصل نتیجه
 داده تعـداد نمـودار، ایـن در. اسـت) ٠٫٠٢۴٧٨ خطای با( دهم
 و اعتبارســنجی، آمــوزش، شــامل( مرحلــه هــر در اســتفاده مــورد
  .است شده داده نمایش مختلف های رنگ به) تست

  

 بـاالی بسیار 1)منحنی برازش( جورشدگی معرف زیر، نمودار
  .است واقعی نتایج با عصبی شبکه تحلیل نتایج

  
 هـای خروجـی و تحلیل نتایج رگرسیون نمودار( باال شکل در
 همگرایـی بـه آمـوزش، از پـس شبکه که شود می مشاهده) واقعی
 شـدن نزدیـک همگرایـی، از منظـور. است رسیده مطلوبی بسیار
 آمـوزش هنگـام در کـه است واقعی مقادیر به شده محاسبه مقادیر
  .است شده تغذیه شبکه به خروجی مقادیرعنوان  به شبکه،
  
  یخروج و یورود یها سیماتر

و  Sample1، Sample2و  Input، Target یسمـــــاتر پـــــنج
Smaple3 شوند یم یفتعر یربه صورت ز:  

  
  

  

  

  

  

  

  
                                                           
1. Curve Fitting. 
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ــاد ــاتریس ابع ــای م ــأثر 2خروجــی و 1ورودی ه ــداد از مت  تع

 3نمونـه، هـای مـاتریس ابعاد و بود شده برداشت میدانی های داده
  .باشد می مدل در شده انتخاب نهایی های شاخص تعداد از متأثر

  
  ها داده عیتوز
 سـازی شـبیه از مرحلـه هـر در استفاده مورد های داده توزیع نحوه
 درصـدهای. اسـت شـدهارائـه  زیـر جـدول طبـق عصـبی، شبکه

 فـرض پـیش پیشـنهادی مقـادیر مبنای بر استفاده، مورد پیشنهادی
  .است شده گرفته درنظر Matlab افزار نرم

  
موردهایداده درصد  مرحله

 استفاده
موردهایدادهتعداد

 استفاده
 ١۴٧ ٪٧٠ )Training(آموزش
٣٠ ١۵٪ )Validation(اعتبارسنجی
٣٠ ١۵٪ )Testing(آزمون

  
  قیتحق یها افتهی
  مدل با نمونه سه ینیب شیپ

 و عاطفی گرمی میزان( خروجی دو و ورودیعنوان  به شاخص ١٢
 مـدل. شـد تعریـف مصـنوعی عصـبی شـبکه مدل برای) جنسی
 شـبکه مـدل یعنـی اسـت، میـدانی آماری فازی مدل یک تحقیق،
 سـایربراساس  نه و است شده تعریف کاربران نظربراساس  عصبی
 مدلی میدانی آماری فازی مدل. شناسان روان نظر همچون معیارها
 تعریـف یـک و صـفر صـورت بـه فقط ها خروجی آن در که است
 و صفر بین طیف یک در بلکه ،)گرم فقط یا و سرد فقط( شوند نمی
 چنـد گـردد مـی مشـخص صـورت این در شوند، می تعریف یک

  .دارد وجود خانواده در روابط سردی درصد چند یا و گرمی درصد
                                                           
1. Input. 

2. Target. 

3. Sample. 

 بـا محـور یـک روی بر را آنها خانواده، روابط بینی پیش جهت
 میـزان بیـانگر اعداد این که دهیم می قرار ای درجه ١٠٠ تا ٠ طیف
 های شبکه از استفاده از متأثر خانواده افراد میان عاطفی گرم روابط

  .هستند مجازی اجتماعی

  

 تـا ۵٠: ناکامیاب خانواده درصد؛ ١٠٠ تا ٧۵ :متعهد خانواده
 گسـیخته خانواده و درصد ۵٠ تا ٢۵ ناسازگار خانواده درصد؛ ٧۵
  .درصد ٢۵ تا ٠

 اولیه سازی شبیه جهت نمونه ٣ مدل، آموزش و طراحی از پس
 انتخـاب تصـادفی صـورت بـه نمونـه ٣ این. شود می وارد مدل به

 مقایسـه همراه به نمونه، هر با مرتبط های شاخص مقادیر. اند شده
 در عصـبی شـبکه تحلیـل از شـده حاصل مقـادیر و واقعی مقادیر
 .است شده آورده نمونه، هر برای تفکیک به زیر، جداول

  توضیحات ماتریس ابعاد  ماتریسنام
Input210x12 است) نامه پرسش( میدانی مطالعهدر حاضر افراد تمامی برایهاشاخصاطالعاتشاملکهشبکهورودی.  

Target210x2 باشد می مطالعه در حاضر افراد تمامی برای عاطفی گرمی و جنسیگرمیهایمؤلفهشاملکهخروجییاهدف.  
Sample11x12 است شده انتخاب تصادفی صورت به که( افرادازیکیهایشاخصاطالعاتمعرف(.  
Sample21x12  است شده انتخاب تصادفی صورت به که( افرادازیکیهایشاخصاطالعاتمعرف(. 
Sample31x12  است شده انتخاب تصادفی صورت به که( افرادازیکیهایشاخصاطالعاتمعرف(. 



      ٩٧  ایران معاصر خانواده روابط بینی پیش در مصنوعی عصبی شبکه روش کاربرد

 

  ١شمارهیتصادفیشیآزمانمونه
  شاخص عنوان  یواقع نمونه ریمقاد  یعصب شبکه لیتحل از حاصل جهینت  انحراف زانیم انحراف درصد

  

 یر یپذ تیمسئول ١/١۴۵
 مشکالت به یدگیرس  ٢/۴۴۵
 )یوفادار  و(عشق  ییزناشو تیرضا  ٣١٢/٠
 احترام  ٠/١٨۶
 صداقت  ٠
 اعتماد  ٠
 محبت و توجه  ٠
 انزوا و یستیز  مجرد  ٠
 تیمیصم  ٠/٩۵۶
 فراغت اوقات گذران نحوه  ٩۵٣/٠
 ها شیگرا و ها ارزش رییتغ  ۶٧٢/٠
 ییتنها احساس  ۵٢٨/٠

 یجنس یگرم زانیم ۵۴۵٠/٨٨٧٢ ۴/٨٩٪٧٧/٩
 یعاطف یگرم زانیم ۵٨٠۴/۶٢۵٠ ۵٨/١٢ ٢۵٪/١۶

  ٢ شماره یتصادف یشیآزما نمونه
  شاخص عنوان  )یواقعانتظار (نمونه مورد یعصبشبکهلیتحلازحاصلجهینت  انحراف زانیم انحرافدرصد

  

 یر یپذ تیمسئول ٠٠٠/٣
 مشکالت به یدگیرس  ٠٠٠/٢
 )یوفادار  و(عشق  ییزناشو تیرضا  ١/٧٢۴
 احترام  ٠٠٠/٢
 صداقت  ٧۵٠/١
 اعتماد  ١/٧۵۵
 محبت و توجه  ١/۶٨۴
 انزوا و یستیز  مجرد  ٧٢٨/١
 تیمیصم  ۴٣٢/١
 فراغت اوقات گذران نحوه  ۶۴٨/٢
 ها شیگرا و ها ارزش رییتغ  ٠٧٩/١
 ییتنها احساس  ٢١٧/١

 یجنس یگرم زانیم ١٢٨٨/٧٢٧٠ ١٣/٢٪٣/٠۴
 یعاطف یگرم زانیم ٨۶٩٠/٩٢٧۶ −٠٧/٣ −٪۴١/٣

  ٣شمارهیتصادفیشیآزمانمونه
  شاخص عنوان  )یواقع(نمونه  انتظار مورد  یعصب شبکه لیتحل از حاصل جهینت  انحراف زانیم انحراف درصد

  

 یر یپذ تیمسئول ۵٧٣/١
 مشکالت به یدگیرس  ٠/۵۵۵
 )یوفادار  و(عشق  ییزناشو تیرضا  ٠٠٩/١
 احترام  ٠٠٠/١
 صداقت  ٧٨٠/٠
 اعتماد  ٢٣٣/١
 محبت و توجه  ٣۴٠/١
 انزوا و یستیز  مجرد  ٢٧٢/١
 تیمیصم  ٣١١/١
 فراغت اوقات گذران نحوه  ١/١۶۶
 ها شیگرا و ها ارزش رییتغ  ٩٢٩/٠
 ییتنها احساس  ٠/٧٢۶

 یجنس یگرم زانیم ١۴٢٧/١٠٨١٠٠)١٠٠( ٨/١۴٪٨/١۴
 یعاطف یگرم زانیم ۵٢۵١/٩٧٩٠ ۵٣/٧ ٪٨/٣۶
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 و واقعی های داده مقایسه نمودارهای و جداول از که طور همان
 عـاطفی و جنسی مؤلفه دو هر برای مصنوعی عصبی شبکه تحلیل
 هـای شـبکه روش بـرآورد اخـتالف متوسط مجموع، در آید، برمی

 بـه عـاطفی گرمـی و جنسـی گرمـی مؤلفه برای مصنوعی عصبی
 بسـیار دقـت از که بوده درصد ۵٠/٨ و درصد ۶٧/١٠ برابر ترتیب
  .باشد می برخوردار باالیی
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  یبند جمع
 بـرای روشـی معرفـی نخست کند، می دنبال را هدف دو مقاله این

ــیش ــی پ ــالی بین ــدهای احتم ــک پیام ــدۀ ی ــاعی پدی  دوم و اجتم
 یکـی. اجتماعی علوم حوزه در مطالعه یک در روش آن کارگیری به
 کار بـه هـا پیامـد احتمالی بینی پیش برای امروزه که هایی تکنیک از

 هـوش های تکنیک از مصنوعی عصبی شبکه روش شود، می گرفته
 هــای سیســتم جــزء مصــنوعی عصــبی شــبکه. اســت مصــنوعی
 پـردازش بـا کـه شـوند مـی قلمـداد آزاد مـدل هوشـمند دینامیکی

 شـبکه سـاختار بـه را ها داده ورای در نهفته قانون تجربی های داده
  .کند می منتقل

ــرای ــن تحقــق ب ــن پرســش هــدف دو ای ــه این تحقیــق ای  گون
 پیامـدهای تـوان می هایی روش یا روش چه با که شد بندی صورت

 بینـی پـیش را خـانواده روابط بر مجازی اجتماعی های شبکهتأثیر 
 آوری جمـع است، کمی پژوهش یک پژوهش این که آنجا از کرد؟
 مـدل. شـد عملیاتی تحقیق مدل و انجام نامه پرسش وسیلۀ به داده

 مـدلی فـازی مـدل. اسـت میدانی آماری فازی مدل یک تحقیق،
 تعریـف یـک و صـفر صـورت بـه فقط ها خروجی آن در که است
. شـوند مـی تعریـف یک و صفر بین طیف یک در بلکه شوند، نمی

 بینـی پـیش بـرای خروجـی دو و ورودی ١٢ بـا مـدل این سرانجام
 هـای شـبکهتـأثیر  تحت که آماری  جامعه جنسی و عاطفی روابط

 کـه اسـت گفتن شایان. شد گرفته کار به هستند، مجازی اجتماعی
 ای درجـه ١٠٠ تـا ٠ طیـف بـا محـور یـک روی بر خانواده روابط
 میـان عـاطفی گـرم روابط میزان بیانگر اعداد این که شد بینی پیش
 مجـازی اجتمـاعی هـای شـبکه از اسـتفاده از متـأثر خانواده افراد

  . هستند

 ٧۵ تا ۵٠: ناکامیاب خانواده درصد؛ ١٠٠ تا ٧۵: متعهد خانواده
 ٠: گسیخته خانواده و درصد ۵٠ تا ٢۵: ناسازگار خانواده درصد؛

  .درصد ٢۵ تا
 در هـا خانواده به مربوط اطالعات ورود از آمده دست به نتایج

 اهمیـت حـائز جنبـه ایـن از شـده طراحی مصنوعی عصبی شبکه
 و جامعـه در اینترنـت نفـوذ ضـریب قـراردادن نظر مد با که است

 یـا و هـا خانواده در روابط سردی یا گرمی میزان توان می ها خانواده
 جامعـه، در پـژوهش ایـن نظر مورد ی خانواده نوع ۴ درصد تعیین
  .نمود بینی پیش را آینده در چه و حال وضعیت در چه
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