Islamic Psychological Research
Vol.2 No.3, Fall & Winter 2020
P: 35-54

پژوهشهای روانشناسی اسالمی
54-35 /1398  پائیر و زمستان،3  شماره،سال دوم

پيش بينی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بيرونی خانواده و خردمندی زوجين

Predicting Family Efficiency based on the Family's External
Boundaries and the Couples’ Wisdom
Mahboubeh Shahsavar
Farzaneh Kachui

Abstract

1

محبوبه شاهسوار
2
فرزانه کچویی

چکیده

The aim of this study was to predict the efficiency of the

پژوهــش حاضر با هــدف پیشبینی کارآمدی خانواده بر اســاس

family based on the external boundaries of the family and

 روش.مرزهای بیرونــی خانواده و خردمندی زوجین آنجام شــد

the wisdom of the couples. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of study
was couples of Qom. From the population, 120 people were

پژوهش توصیفی از نوع همبســتگی بود و جامعهی آماری را زنان
 از میان جامعهی.و مردان متأهل شــهر قم تشــکیل میدادنــد

selected through random sampling. To collect the research

. نفر به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شــد120 آماری تعداد

data, Safouraei’s (2009) efficiency of family questionnaire,

برای گــردآوری دادههای پژوهش از پرســشنامههای کارآمدی

Hooshyari’s family outer boundaries (1399), and Schmidt,
Maldon and Panders’s (2012) wisdom questionnaire were
used. The results were analyzed using correlation coefficient and linear regression statistical methods. The findings

 مرزهای بیرونی خانواده هوشــیاری،)1388( خانــواده صفورایی
) استفاده2012(  مالدون و پاندرز،) و خردمندی اشــمیت1399(
شــد و نتایــج با کمــک روشهای آمــاری ضریب همبســتگی و

showed that: a) there was a significant positive relationship

) الف: یافتههای پژوهش نشان داد.رگرســیون خطی تحلیل شد

between family efficiency and its three dimensions with ex-

بین کارآمدی خانواده و ابعاد ســهگانهی آن بــا مرزهای بیرونی و

ternal boundaries and couples' wisdom, b) The two predictor variables together predicted 33.7, 20.7, 25.9 and 34.4%
of family efficiency and dimensions of insightful, legal and

خردمنــدی زوجین رابطه مثبت معنادار وجــود دارد ب) دو متغیر
34/4  و25/9 ،20/7 ،33/7 پیشبیــن در مجموع بــه ترتیــب

moral respectively. C) The external boundaries of the family

 حقوقــی و اخالقی را، بعد بینشــی، درصــد از کارآمــدی خانواده

played a greater role than wisdom in predicting the efficiency

پیشبینی میکنند ج) مرزهای بیرونی خانواده بیشتر از خرمندی

of the family and its three dimensions.
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ﻣﻘدﻣﻪ

خانواده تنها نهاد طبيعي ،بيبديل و جاودانهي انســان است .چرايي و ضرورت اوليهي
پديدآيي همهي نهادها و ســازمانهاي اجتماعي براي اســتقرار و تحکيم خانوادهها بوده
پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....

است و خانواده مقدسترين نهاد هستي است )اﻓﺮوز .(۱۳۹۹ ،بديهي است که نقطهي آﻏازين

خانواده ،پيوند زوجين است .در قرآن کريم زوجيّت ،اصلي همگاني معرفي شده است 1و
انسان نيز از اين اصل مستثني نيست) 2ﻋﻼﺳﻮﻧﺪ.(۱۳۹۵ ،

خانــواده در مرکز اکثــر نظامهاي مذهبي جهان قرار دارد .اديــان بزرگ جهان از جمله
مســيحيت ،کنفوسيوس ،هندوئيسم ،اســالم ،يهوديت و آيين زرتشت ،اهميت ويژهاي به
زندگي خانوادگي ميدهند )آﮐا ﮐﻮﮐا .(۲۰۱۷ ،ارزش و قداست خانواده در اسالم به حدي است

أﺣ ﱠﺐ ﹶإﻟﯽ اﷲﹺ ﹶﺗﻌﺎﻟﯽ ﹺﻣﻦ
ﻨﺎء ﹺﰲ اﻹﺳﻼ ﹺم ﹶ
که در روايتي به نقل از پيامبر اکرم 9آمده است «ﻣﺎ ﹸﺑﻨﹺ ﹶﻲ ﺑﹺ ﹲ

ﺰوﻳﺞ ،در اســالم بنيادي نهاده نشده است که در نزد خدا از ازدواج محبوبتر باشد» )ﺷﯿﺦ
اﻟ ﱠﺘ ﹺ

ﺻﺪوق(.

عليرﻏم آنکه خانواده واژهاي آشــنا و داراي مفهومي ملموس است ،ارائهي تعريفي

 36علمي از آن کار سادهاي نيست )ﺻﻔﻮراﯾﯽ ﭘارﯾﺰی .(۱۳۹۸ ،شماري از جامعهشناسان بر تعاريف
ســنتي خانواده تأکيد دارند که شــامل خانوادهي هســتهاي ،ناهم جنسگرا و متمرکز بر
رابطههاي خوني (والدين ،فرزندان ،خواهران و برادران) هستند .در مقابل ،گروهي ديگر
تعريف خانواده را چنان گســترش دادهاند که شامل هر گونه زيستي در يک چهارديواري
بشود )ﻋﻼﺳﻮﻧﺪ .(۱۳۹۵ ،اما بر اساس عناصر به دست آمده از منابع اسالمي ،ميتوان خانواده
را به شرح زير تعريف کرد« :خانواده بنائي است که با پيمان زندگي مشترک يک زن و مرد

مسلمان بنا نهاده ميشود و بر اساس آن ،ﻏالب ًا زن و مرد با فرزندان و گاهي فرزند همسر،
َْ

ُّ َ

َ َّ

َّ

ْ َ َ َْ َْ َ ُ ََ
َ
َ ْ
ﻦﻴ ﻟﻌﻠ� ْﻢ ﺗﺬﻛ ُﺮون؛ و از هر چيز دو جفت آفريديم ،شايد متذ ّکر شويد» (ذاريات.)49 :
ﻞﻛ ﻲﺷ ٍء ﺧﻠﻘﻨﺎ زوﺟ ِ
« .1وﻣِﻦ ِ
َ َْ َ

ُ َْ

ْ َ ً
اﺟﺎ؛ و شما را بصورت زوجها آفريديم» (نباء.)8 :
َ « .2وﺧﻠﻘﻨﺎ�ﻢ أزو

پدر و مادربزرگ در مسکني واحد و در فضايي همراه با آرامش و محبت ،تحت مديريت
و تأمين معيشــت مرد زندگي ميکنند؛ زوجين نسبت به نيازهاي هم به ويژه نياز جنسي
مسئول و براي سايرين نقش محافظتي و پرورشي دارند )ﺳﺮاﻗﯽ و ﺻﻔﻮراﯾﯽ.(۱۳۹۸ ،

خانواده مانند هر نظام ديگري کارکردهاي خاصي دارد .مسئوليتپذيري ،عشق ،صميميت،
تجربهي باهم بودن و فرزندپروري از مهمترين کارکردهاي خانواده محســوب ميشــود.
کارآمدي خانواده نيز به ميزان موفقيت در اين زمينهها بستگي دارد )آذرﺑاﯾﺠاﻧﯽ و ﺷﺠاﻋﯽ.(۱۳۹۷ ،
بر اســاس منابع اسالمي شــاخصهاي خانوادهي کارآمد به سه دستهي بينشي ،اخالقي و
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ده مﺆلفه را تشــکيل ميدهند .اين مﺆلفهها شامل ،ازدواج و رضايت جنسي ،خوشبيني و
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حقوقي تقسيم ميشوند .شاخصهاي بينشي مهمترين باورهاي ديني را در برميگيرند که
بر روابط و رفتارهاي اعضاء خانواده تأﺛير ميگذارد و آن را خانوادهاي کارآمد ميسازد .اين
باورهاي تأﺛيرگذار شامل ايمان به خدا ،رسالت ،امامت و معاد هستند )ﺻﻔﻮراﯾﯽ ﭘارﯾﺰی.(۱۳۹۲ ،
محيط خانواده بايد به فضايل اخالقي آراســته شود تا بتواند کارآمدي خود را اﺛبات کرده و
زمينهي رشــد و بالندگي اعضاي خود را فراهم سازد .اين فضايل اخالقي شامل محبت در
خانواده ،تکريم اعضاي خانواده ،دلســوزي و مهرباني ،صبر ،راستگويي و مثبتانديشي
هستند .يکي ديگر از شاخصهاي کارآمدي خانواده آشنايي افراد با حقوق اعضاء و رعايت
و احترام به اين حقوق است .شاخصهاي حقوقي نيز حقوق زن ،مرد ،فرزندان و والدين را

شامل ميشوند .هر کدام از اين شاخصهاي سه گانه داراي مﺆلفههايي هستند که مجموع ًا
رضايتمندي ،نقشها و مرزها ،مديريت مالــي ،فرزند و فرزندپروري ،واقعبيني و اعتماد
متقابل ،تعهد و مســئوليتپذيري ،کنترل رفتــار ،جهتگيري مذهبي ،صميميت ،همدلي و
همفکري هستند .بر اين اســاس خانوادهي کارآمد ،خانوادهاي است که با پايبندي اعضاي

آن به باورهاي ديني و رعايت حقوق و اخالق اسالمي ،زمينهي کشف و پرورش قابليت و
تواناييهاي آنان را در ابعاد شناختي ،عاطفي و رفتاري فراهم ميکند )ﺻﻔﻮراﯾﯽ ﭘارﯾﺰی.(۱۳۹۲ ،
عوامــل متعددي بر کارآمدي خانواده تأﺛير دارند .اين عوامل را ميتوان در گســترهاي
از مســائل رواني ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،جسماني و معنوي جاي داد و هر کدام

ميتواننــد به نوعي کارآمدي خانواده را تقويت يا تضعيف نمايد )ﻫﻮﺷﯿاری .(۱۳۹۳ ،يکي از

عوامل تأﺛيرگذار بر کارآمدي خانواده ،مرزهاي خانواده اســت .مينوچين 1از روانشناسان

سيستمي و پيشگام در طرح موضوع مرزهاي خانواده )اﻟﯿﺰر 2و مﯿﻨﻮﭼﯿﻦ (۱۹۹۰ ،معتقد است
همچنان که خانواده بر فرد اﺛر دارد ،ساير سيستمهاي بيروني خانواده از جمله خانوادهي

گسترده و جامعه نيز بر خانواده و فرد تأﺛيرگذار هستند )ر.ک :ﻧﯿﮑﻮﻟﺰ 3و ﺷﻮارﺗﺰ .(۲۰۰۴ ،4از اين
پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....

رو اگر تعامــالت بيروني خانواده نظاممند نبوده و خانواده داراي مرزهاي بيروني بهنجار
نباشــد ،کارآمدي مطلوب خود را از دســت خواهد داد .براي حفﻆ سالمت و کارآمدي
سيســتم و اعضاي آن در تعامل با بيرون ،بايد مرزهاي بيروني خانواده روشن و منعطف
باشــد« .مرزهاي بيروني خانواده» از نگاه روانشناسي خطوط فرضي حاصل از الگوهاي
رفتاري ،قوانين و انتظاراتي است که خانواده و زيرمنظومههاي آن را از بيرون متمايز ساخته
5

و کميت و کيفيت منظومهي خانواده و زيرمنظومهها با بيرون را معين ميکند )ر.ک :ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ

و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ .(۲۰۰۸ ،خانواده با مرزهاي بيروني بهنجار ،با حفﻆ استقالل خود ،با بيرون ارتباط
دارد ،در منظومههاي ديگر مداخله نميکند ،اجازه دخالت نيز نميدهد و اعضاي خانواده
عليرﻏم اتحاد دروني با بيرون تعامل دارند )ﻧﯿﮑﻮﻟﺰ و ﻧﯿﮑﻮﻟﺰ.(۲۰۰۶ ،
از ســوي ديگر خانواده ،زيرمنظومهها و مرزهاي آن از موضوعات مهمي اســت که

 38در آموزههاي اســالمي با اهميت و فراواني باال به آن پرداخته شــده اســت و ماهيت و
محتواي مرزهاي خانواده به روشني بيان شده است .اهميت مرزهاي خانواده در آموزههاي
اسالمي بدان جهت است که ايفاي بخشي از رسالتهاي خانواده همچون تربيت اجتماعي

فرزندان در تعامل با بيرون از خود امکانپذير است )ﺑﺴﺘان (۱۳۹۲ ،و اين در صورتي است
که تعامالت بيروني خانواده نظاممند و قانونمند باشــد .نظام تعامالت بيروني خانواده و

قوانين آن در آموزههاي اســالمي تحت عنوان اخالقيــات و احکام عملي ناﻇر به تنظيم
1. Minuchin.
2. Elizur.
3. Nichols.
4. Schwartz .
5. Goldenberg

روابط سيستم خانواده و زيرمنظومههاي آن با ارحام و خويشاوندان «صله رحم» ،دوستان
«صله االخوان» و همســايگان «حق الجار» و مانند آن بيان شــده است که از آن به الگوي
اسالمي مرزهاي بيروني خانواده تعبير ميشــود .تحليل يافتههاي برآمد از متون اسالمي
نشــان ميدهد که ميتوان بــراي خانواده چند نوع مرز بيروني ترســيم نمود که بيشتر
انعطافپذير و تابع مصالح خانواده و توافق زوجين و ســاير اعضاي خانواده ميباشد .در
کنار مرزهاي تعامل با دوستان و همسايگان ،مهمترين مرز بيروني خانواده کميت و کيفيت
تعبير ميشود )ﻫﻮﺷﯿاری و دﯾﮕﺮان .(۱۳۹۹ ،ممنوعيت گسستگي و تنيدگي دو خانواده هستهاي
و گســترده ،ممنوعيت دخالت نارواي خانوادههاي اصلي و اطرافيان در زندگي زوجين،
نفوذناپذيري زوجين در برابر خانواده اصلي و خويشاوندان (وارد نکردن والدين در زندگي
زوجيني) ،رعايت اعتدال و اولويتها در رسيدگي به خانوادههاي اصلي و خويشاوندان،
نظارت ﻏيرمستقيم والدين بر زندگي خانوادگي فرزندان و سرکشي به آنان بعد از ازدواج
پنج مرز بيروني خانواده به شمار ميروند )ﻫﻮﺷﯿاری و دﯾﮕﺮان.(۱۳۹۹ ،

در بين جنبههاي گوناگون وجود انسان همچون جنبههاي جسماني ،عقالني ،عاطفي،
اجتماعي و ارتباط فعال با يکديگر ،نقش جنبهي عقالني در اﺛرگذاري و ﻏنيسازي ديگر
جنبهها ،برجسته و متمايز است )مﺤﻤﻮدی .(۱۳۹۷ ،طبق نظر راسل ) (۲۰۰۵با توجه به تفاوت
رويکردهاي مطالعاتي خرد ،ميتوان خرد را به عنوان فرايندي شــناختي ،فضيلت يا رفتار
و ارزش اجتماعي و يا يک ويژگي و صفت مطلوب شــخصيتي در نظر گرفت )ﮐﺮد ﻧﻮﻗاﺑﯽ،

 .(۱۳۹۶بــه همين دليل خردورزي در رفتار انســان و در تمام جنبههاي زندگي وي تجلي
مييابد و روابط بين فردي و تعامالت خانوادگي را نيز تحت تأﺛير قرار ميدهد .از اينرو
يکي ديگر از عوامل تأﺛيرگذار بر کارآمدي خانواده ،خردورزي زوجين و ســاير اعضاي
افراد خانواده است .اشميت ،1مالدون 2و پاندرز (۲۰۱۲) 3تعريفي از خردمندي ارائه نمودند
1. Schmit.
2. Muldoon.
3. Pounders.
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روابط با خانوادههاي اصلي و خويشاوندان است که از آن به مرزهاي بيروني خويشاوندي
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که مشــتمل بر هفت بعد است .بعد عملي 1که توانايي فرد در استدالل منطقي است .اين
بعد باعث پرســشگري افراد خردمند شده و بر سبک تصميمگيري آنها تأﺛير ميگذارد.
توجه به گزارههاي اصيل و خلق اســتدالل منطقي بر اساس آنها نيز از مﺆلفههاي مربوط
به اين بعد خرد است )اﺷﻤﯿﺖ و ﻫﻤﮑاران .(۲۰۱۲ ،بعد تأملي 2،توانايي فرد در تفکر به گذشته
و زندگي کنوني به شــکلي خوشايند است .تأمل در گذشته کارکرد شناختي مهمي است
پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....

که باعث ميشــود شــخص نقاط قوت و ضعف خويش را بﭙذيرد و در جهت بهبود و
اصالح آنها تالش کند .استفاده از تجارب گذشته براي آينده و پذيرش واقعيت به جاي
واکنش به شرايط ناخوشايند نيز از کارکردهاي اين بعد است .بعد گشودگي 3به خالقيت،

تخيل و کنجکاوي ذهني فرد اشاره دارد و ابزاري است براي تحمل و احترام به باورهايي
که خالف باور فرد اســت .بعد استعداد تعاملي 4به توانايي فرد در تنظيم هيجانات خود و

چگونگي ابراز آنها و درک هيجانات و رفتارهاي ديگران مربوط ميشــود .افراد خردمند
ميتوانند تناقﺾها ،تغييرات و تضادهاي ماهيت انسان را ببينند و بين آنها مصالحه ايجاد

کنند؛ اين ويژگيها مربوط به بعد تناقضي 5است .بعد حساسيت اخالقي 6به اخالقيات فرد
و قضاوتهاي اخالقي او مربوط ميشود .فضائل اخالقي مﺆلفهي کليدي خردمندي است.

بعد تجربه 7نيز ناﻇر بر تجربهي افراد با شــرايط چالشانگيز زندگي است .خردمندي در

 40تجارب دشوار و موقعيتهاي چالشي زندگي رشد ميکند )اﮐﺒﺮی و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۹۵ ،عقل و
خردمندي در اسالم يک فضيلت است 8.در منابع اسالمي براي افراد خردمند ويژگيهايي
ذکر شده است .توجه به اين ويژگيها اهميت خردمندي را در تعامالت خانوادگي نشان
1. Practical.
2. Reflective.
3. Openness.
4. Interactional Aptitude.
5. Paradoxical.
6. Ethical Sensibility.
7. Experience.

« .8ﻋﻨﻮانﹸ ﹶﻓﻀﻴ ﹶﻠ ﹺﺔ ا ﹶﳌ ﹺ
ِ
فضيلت انسان ،خرد است» ،محمدي ري شهري ،1387 ،ج.56 :1
ﺮء ﹶﻋﻘ ﹸﻠ ﹸﻪ ،نشا ِن
ﹸ

3

ميدهد .ويژگيهايي از قبيل :شــناخت خدا 1،حقپذيري و حقشناســي 2،عبرتگيري،

تجربهاندوزي 4،دورانديشي 5،بردباري و خطابخشي 6،کنترل هيجانات منفي 7،سخاوت8و
بســياري از خصوصيات مثبت ديگر .خردمندي دستيابي به خير همگاني 9است که در آن
خردمند تنها به دنبال منافع شخصي نيست ،بلکه بين منافع خود و تعامالت برون فردي
و بين فردي تعادل برقرار ميکند )اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ .(۲۰۰۳ ،ميتوان گفت تجلي ويژگيهايي که بر
اســاس منابع اسالمي و روانشــناختي براي خردمندي ذکر شده است ،از يک نقطه نظر
زمينهي کارآمدي خانواده را فراهم ميآورد.
از آنجا که نهاد خانواده اصليترين رکن جامعه و زمينهساز خوشبختي انسانها است
)مﺤﻤﺪی ری ﺷﻬﺮی (۱۳۸۹ ،و مهمترين هدف ازدواج يعني رسيدن به آرامش و سالمت رواني
حاصل از آن در خانواده تأمين ميشود )جعﻔﺮی و ﺷعﺒاﻧﭙﻮر(۱۳۹۸ ،؛ به همين جهت بازخواني
و کاربســت عوامل مﺆﺛر بر کارآمدي خانواده براي رسيدن به سالمت فردي و اجتماعي
ضرورت دارد .طبق بررســيهاي آنجام شده ،تحقيقاتي در رابطه با کارآمدي خانواده و
متغيرهاي مرتبط با آن صورت گرفته است ،اما تاکنون رابطهي کارآمدي خانواده با مرزهاي
بيروني و خردمندي زوجين بررسي نشده است .رسولي ) (۱۳۹۷در پژوهش خود با عنوان
«تبيين رضايت زناشويي بر اساس ميزان خرد و هوش هيجاني» رابطهي مثبت و معنادار را
ﹺ
ﻘﻞ ﹶﻟﻪ :ﺣﺴﻦ ا ﹶﳌ ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
 « .1ﹶﻗ ﱠﺴ ﹶﻢ اﷲ ﹸاﻟ ﹶﻌ ﹶ
ﺴﻦ
وﺣ ﹸ
ﺴﻦ اﻟ ﹼﻄﺎ ﹶﻋﺔ ﷲ ،ﹸ
وﺣ ﹸ
ﻌﺮ ﹶﻓﺔ ﺑﹺﺎﷲﹺ ،ﹸ
وﻣﻦ ﹶﱂ ﹶﻳﻜ ﱠﹸﻦ ]ﻓﻴﻪ[ ﹶﻓﻼ ﹶﻋ ﹶ ﹸ ﹸ ﹸ
ﻘﻞ ﹶﺛﻼ ﹶﺛ ﹶﺔ أﺟﺰاء  ،ﹶﻓ ﹶﻤﻦ ﻛ ﱠﹸﻦ ﻓﻴﻪ ﻛ ﹸﹶﻤ ﹶﻞ ﹶﻋﻘ ﹸﻠ ﹸﻪ  ،ﹶ
اﻟﺼ ﹺﱪ ﹶﻋﲆ ﹺ
أﻣﺮ اﷲﹺ» همان.80 :
ﱠ

ﹼﺎس ﻣﻦ ﹶذ ﱠل ﻟﹺﻠﺤ ﱢﻖ ﹶﻓ ﹶﺄﻋﻄﺎه ﹺﻣﻦ ﻧ ﹺ
ﹶﻔﺴ ﹺﻪ ،و ﹶﻋ ﱠﺰ ﺑﹺ ﹶ
ﺴﻦ اﻟ ﹶﻌ ﹶﻤ ﹺﻞ ﺑﹺ ﹺﻪ» همان.207 :
وﺣ ﹶ
إﻗﺎﻣ ﹶﺘ ﹸﻪ ﹸ
ﹸ
ﹶ
ﺎﳊ ﱢﻖ ﹶﻓ ﹶﻠﻢ ﹸﳞﹺﻦ ﹶ
« .2أﻋ ﹶﻘ ﹸﻞ اﻟﻨ ﹺ ﹶ

 « .3ﹺ
ﹶﺖ ﹶﻓﻜ ﹶﱠﺮ ،و إذا ﹶﻧ ﹶﻄ ﹶﻖ ﹶذﻛ ﹶﹶﺮ ،وإذا ﹶﻧ ﹶﻈ ﹶﺮاﻋﺘ ﹶ ﹶﹶﱪ» تميمي آمدي ،1410 ،ج :1ص.97
اﻟﻌﺎﻗ ﹸﻞ إذا ﹶﺳﻜ ﹶ
ﻔﻆ اﻟﺘ ﹺ
ﱠﺠﺎر ﹺ
أس اﻟ ﹶﻌ ﹺ
 « .4ﹺﺣ ﹸ
ﻘﻞ» محمدي ري شهري ،1387 ،ج.156 :1
ب ﹶر ﹸ

« .5ﻻ ﹶﻋ ﹶ
ﻘﻞ ﻛﹶﺎﻟﺘﱠﺪﺑﲑ» همان.

ﺼﻒ ﹺ
اﻟﻌﺎﻗ ﹺﻞ اﺣﺘﹺ ﹲ
« .6ﻧﹺ ﹸ
ﲈل  ،و ﻧﹺﺼ ﹸﻔ ﹸﻪ ﺗﹶﻐﺎ ﹸﻓ ﹲﻞ» تميمي آمدي ،1410 ،ج :1ص.139

ﹺ ﹺ
 « . 7ﹺﺻ ﹶﻔ ﹸﺔ ﹺ
اﻟﻌﺎﻗ ﹺﻞ ...ﻻ ﹸﻳ ﹺ
ﻔﺎر ﹸﻗ ﹸﻪ ﹶ
ﺮص» محمدي ري شهري ،1387 ،ج.178 :1
ﻴﺎء ،وﻻ ﹶﻳﺒﺪو ﻣﻨ ﹸﻪ اﳊ ﹸ
اﳊ ﹸ

ﻴﻚ ﺑﹺﺎﻟﺴ ﹺ
ﺨﺎء ﹶﻓﺈﹺ ﱠﻧ ﹸﻪ ﹶﺛ ﹶﻤ ﹶﺮ ﹸة اﻟ ﹶﻌ ﹺ
ﻘﻞ» محمدي ري شهري ،همان.143 :
 « .8ﹶﻋ ﹶﻠ ﹶ ﱠ

9. Common good.
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بين اين متغيرها گزارش کرده اســت .شعبانلو ) (۱۳۹۷در پژوهشي با عنوان «تأﺛير آموزش
هوش اخالقي مبتني بر ديدگاه حضرت علي 7بر بهزيستي معنوي ،شادکامي و رضايت
از زندگي» رابطهي اين متغيرها را بررسي کرد .در اين پژوهش هوش اخالقي مشتمل بر
سه بعد الهي ،درون فردي و برون فردي است .اين ابعاد شامل مواردي چون تقواي الهي،
خردورزي ،همدلي و احترام ميشــود .نتيجهي به دست آمده نشان داد هوش اخالقي با
پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....

متغيرهاي بهزيستي معنوي ،شادکامي و رضايت از زندگي ارتباط مثبت و معنادار دارد.
مالکي و همکاران ) (۱۳۹۵در پژوهشي با عنوان «پيشبيني رضايت از زندگي زناشويي بر
مبناي خرد و شادکامي در بين زنان شهر اصفهان» نشان دادند بين خردمندي و شادکامي با
رضايت زناشويي در زنان رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد و دو متغير مذکور ،رضايت از
زندگي زناشويي را پيشبيني ميکنند .نتايج پژوهش خالويي ) (۱۳۹۵با عنوان «بررسي نقش
خردمندي بر ســازگاري زناشويي با ميانجيگري سبکهاي حل تعارض و هويت» نشان
داد؛ سازگاري زناشويي با سبکهاي حل تعارض و سبکهاي هويت و خردمندي رابطهي
معناداري دارد .فرجام ) (۱۳۹۵در تحقيق خود با عنوان «مقايسه خردمندي عمومي و فردي
در افــراد با تجربه طالق و بدون تجربه طالق» نشــان داد بين خردمندي فردي و عمومي

در دو گــروه زنان متأهل و مط ّلقه رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد .نتايج اين تحقيق

 42همچنين نشــان داد بين خردمندي عمومي در افراد متأهل و مط ّلقه تفاوت معنادار وجود
نداشت ،اما خردمندي فردي در گروه مط ّلقه باالتر از گروه متأهل بود .شاهوران فرد )(۱۳۹۴
در پژوهش خود با عنوان «مرزهاي ايمن؛ حفﻆ مرزها در خانوادههاي ســالم» بيان کرد که
ميزان بهنجاري مرزهاي خانواده ،تعيينکننده ميزان سالمت و آشفتگي نظام خانواده است.
بررسي پيشينهي نظري و پژوهشي نشــان داد عليرﻏم نقش ويژهي مرزهاي بيروني
خانواده و خردمندي زوجين در کارآمدي خانواده ،اما تاکنون رابطهي کارآمدي خانواده با
مرزهاي بيروني خانواده و خردمندي زوجين و همچنين توان پيشبيني کارآمدي خانواده
بر اســاس دو متغير ديگر آزمون نشده است .از اين رو پژوهش حاضر با همين هدف در
پي آزمون فرضيههاي زير است:

الف) بين کارآمدي خانوده با مرزهاي بيروني خانواده رابطه وجود دارد؛
ب) بين کارآمدي خانواده و خردمندي زوجين رابطه وجود دارد؛
ج) کارآمدي خانواده بر اســاس مرزهاي بيروني خانــواده و خردمندي زوجين قابل
پيشبيني است.
روش ﭘﮋوﻫﺶ

روش پژوهش و شــيوهي گردآوري دادهها از نوع توصيفي -همبســتگي اســت و براي
گردآوري اطالعات از روش ميداني استفاده شده است.
ﺟﺎﻣﻌﻪى آﻣﺎرى و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔیﺮى

جامعهي آماري اين پژوهش زنان و مردان متأهل شــهر قم بود که با روش تصادفي و
بر اســاس قانون تاباچنيک و فيدل ) 120 (۲۰۱۳نفر از آنان انتخاب شدند و به سﺆالهاي
پژوهش پاسﺦ دادند.
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ

در اين پژوهش از ســه پرســشنامهي کارآمدي خانواده ،مرزهاي بيروني خانواده و
مقياس خودسنجي خردمندي استفاده شده است.
پرســشنامهي کارآمدي خانواده؛ پرسشنامه  79سﺆالي سنجش کارآمدي خانواده در
سال  1388توسط صفورايي پاريزي بر اساس آموزههاي اسالمي تدوين و هنجاريابي شد.
اين پرسشنامه داراي سه شاخص بينشي ،اخالقي و حقوقي است .هر کدام از شاخصها
مﺆلفههايي دارد که در مجموع ده مﺆلفه را تشــکيل ميدهد .ضريب همســاني دروني بر
اساس آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه ( ،)0/0891شاخص بينشي ( ،)0/085شاخص
اخالقي ( ،)0/089و شــاخص حقوقي ( )0/076ميباشــد .هم چنين اعتبار پرسشنامه
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از طريق دو نيمهســازي بر اساس ضريب اســﭙيرمن براون ( )0/083و بر اساس ضريب
دو نيمهســازي گاتمن ( )0/083به دست آمده اســت .نتايج تحقيق صفورايي نشان داد
پرسشنامه از اعتبار و ﺛبات دروني مطلوب برخوردار است )ﺻﻔﻮراﯾﯽ .(۱۳۸۸ ،هوشياري و
همکاران ) (۱۳۹۵پرسشنامه  79سﺆالي کارآمدي خانواده را مجدد هنجاريابي کردند .نتايج
اين پژوهش نشان داد که قدرت تمييز و آگاهي  19پرسش مطلوب نيست .گزينههايي که
پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....

نشان دهندهي کارآيي «بسيار کم» و «کم» هستند ،نميتوانند پاسﺦگويان را از هم تفکيک
کننــد ،از اين رو ميتوان اين دو گزينه را با هم ترکيب و پرســشنامه را اصالح کرد .در
نهايت پرسشنامه کارآمدي خانواده با  60پرسش ميتواند سه مﺆلفهي بينشي ،حقوقي و
اخالقي را به ترتيب با  14 ،20و  26پرسش اندازهگيري کند .در پژوهش حاضر از نسخه
 60سﺆالي استفاده شده است .سﺆالهاي  36و  46در اين پرسشنامه به صورت معکوس
نمرهگذاري ميشوند.
پرسشنامهي مرزهاي بيروني خانواده :پرسشنامه  14سﺆالي مرزهاي بيروني خانواده در
سال  1399توسط هوشياري بر اساس آموزههاي اسالمي ساخته و ويژگيهاي روانسنجي
آن بررســي شــد .روايي ابزار با روش تحليل عاملي تأييد و پايايــي آن با روش آلفاي
کرونباخ  0/761محاســبه شــد .نمرهگذاري گويههاي اين پرسشنامه به صورت ليکرت

 44چهار درجهاي است بدين صورت که :به «اص ً
ال -بسيار کم» نمره « ،1کم» نمره « ،2زياد»
نمره  3و «بسيار زياد -هميشه» نمره  4اختصاص مييابد .بنابراين حداکثر نمرهي آزمودني

در اين پرسشنامه  56و کمترين نمره  14است .سﺆالهاي  -13 -10 -8 -7 -4و  14به
صورت معکوس نمرهگذاري ميشوند .نمره باال در اين پرسشنامه ،نشاندهنده مطابقت
بيشتــر تعامالت بيروني خانواده با معيارهاي دينــي و پايبندي آنان به قوانين تعامل با

خانوادههاي اصلي و خويشــاوندان و بهنجار بودن مرزهاي بيروني ميباشد .در پژوهش
حاضر آلفاي کرونباخ پرسشنامه  0/81به دست آمد.
مقياس خردمندي :مقياس  21سﺆالي خردمندي در سال  2012بر طبق نظريههاي ضمني
و آشکار خرد و نوشتههاي اخير در مورد خرد توسط اشميت ،مالدون و پاندرز تدوين شد.

اين مقياس شامل  6بعد و زيرمﺆلفهي تجربه ،عملي ،تناقضي ،گشودگي ،تأملي و تعاملي
ميباشــد .نمرهگذاري مقياس به صورت ليکرت پنج درجهاي (کام ً
ال مخالفم 1-تا کامال

موافقم )5 -اســت و سﺆالهاي  15 -14 -13 -12 -11به صورت معکوس نمرهگذاري
ميشــود .اشــميت و همکاران روايي ابزار را با روش تحليل عاملي تأييد و پايايي آن را
بــا روش کرونباخ  0/89گزارش کردند .همچنين اکبري و همکاران ) (۱۳۹۵روايي ابزار را
با روش تحليل عاملي ،روايي همگرا آن را با پرســشنامه تابآوري کانر و ديويدسون و
را بــا روش آلفاي کرونباخ  0/78و با روش بازآزمايي يک هفتهاي  0/74گزارش کردند.
همچنين آزادمنش و همکاران ) (۱۳۹۸در پژوهش خود ضرايب آلفاي کرونباخ مﺆلفههاي
مقياس خردمندي را  0/68تا  0/79گزارش کردند.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ

 80نفر ( 64/5درصد) پاســﺦگويان زن و  44نفر ( 35/5درصد) مرد بودهاند .ميانگين
ســن پاسﺦگويان  40/2سال با انحراف معيار 8/45اســت 10/3 .درصد کمتر از  30سال
داشــتهاند 16/2 .درصد بين  31تا  35سال داشتهاند .ســن  32/4درصد پاسﺦگويان بين
 36تا  40ســال بوده است 17/6 .درصد پاســﺦگويان بين  41تا  45ساله بودهاند .افراد با
ســن  46تا  50سال 13/2 ،درصد کل پاسﺦگويان را تشکيل دادهاند و  10/3درصد نمونه
پاسﺦگويان متعلق به افرادي است که بيشتر از  50سال داشتهاند 17/7.درصد پاسﺦگويان
داراي تحصيالت حوزوي 71/8 ،درصد داراي تحصيالت دانشــگاهي بودهاند .همچنين،
 10/5درصد هم تحصيالت دانشــگاهي و هم تحصيالت حوزوي داشتهاند 13/9 .درصد
پاســﺦگويان داراي تحصيالت ديﭙلم يا کمتر بودهاند ،تحصيالت  8/1درصد پاسﺦگويان
درحد کارداني اســت 36/8 .درصد پاسﺦگويان داراي تحصيالت کارشناسي يا سطح دو
حوزه علميه بودهاند .افرادي که داراي تحصيالت کارشناسيارشــد يا ســطح سه حوزه
بودهاند  31/6درصد کل پاســﺦگويان را تشــکيل دادهاند و سطح تحصيالت  6/9درصد
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نيز در حد دکتري يا سطح چهار بوده است 61/3 .درصد پاسﺦگويان اعالم کردهاند که با
والدين خود در يک شهر زندگي ميکنند.
ﺟﺪول  :1ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
خردمندی زوجین

پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....

میانگین

انحراف معیار

کارآمدی خانواده

کارآمدی خانواده

144/6

18/61

1

خردمندی زوجین

80/9

8/65

*0/225

1

مرزهای بیرونی خانواده

44/4

5/75

**0/542

0/029

مرزهای بیرونی

1
*P≤۰/۰۵

**P≤۰/۰۱

بيــن کارآمدي خانــواده و مرزهاي بيرونــي رابطهي مثبت و معنــاداري وجود دارد
( )r = 0/542به عبارت ديگر افرادي که در مرزهاي بيروني نمرهي بااليي کسب کردهاند
در متغير کارآمدي خانواده نيز نمرهي بااليي داشــتهاند و بالعکس افرادي که در کارآمدي
خانواده نمرهي پائيني داشتهاند در مرزهاي بيروني نيز نمرهي پائيني داشتهاند .رابطهي بين
خردمنــدي زوجين و کارآمدي خانواده نيز مثبت و معنادار اســت ( .)r = 0/225اما بين
خردمندي زوجين و مرزهاي بيروني رابطه معناداري وجود ندارد.
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ﻧﻤﻮدار  :1ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺮوﺿﻪ
ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ

نتيجه آزمونهاي کلموگروف-اسميرنوف ( )P= 0/068 ، K-S = 0/200و شاپيرو ويلک
( )P = 0/985 ،S-W = 0/158نشــاندهندهي نرمال بودن توزيع باقيماندههاي رگرسيون
است .همچنين نمودار شماره  1تأييد کنندهي مفروضهي همگني واريانس باقيماندههاي

رگرســيون اســت ،بنابراين ميتوان گفت مفروضههاي اصلي رگرسيون برقرار است .به

منظور بررسي پيشبيني کارآمدي خانواده و زيرمقياسهاي آن بر اساس خردمندي زوجين
و مرزهاي بيروني از رگرسيون خطي استفاده شده است.

متغیر مالک

کارآمدی خانواده

بعد بینشی
کارآمدی خانواده
بعد حقوقی
کارآمدی خانواده
بعد اخالقی
کارآمدی خانواده

خطای

سطح

متغیر پیشبین

B

مقدار ثابت

30/632

16/030

خردمندی زوجین

0/411

0/146

0/209

مرزهای بیرونی

1/808

0/250

0/536

7/234

مقدار ثابت

14/016

6/457

-

2/171

0/032

خردمندی زوجین

0/149

0/059

0/205

2/534

0/013

مرزهای بیرونی

0/498

0/101

0/400

4/945

0/000

مقدار ثابت

8/948

4/221

-

2/120

0/036

خردمندی زوجین

0/096

0/038

0/196

2/509

0/013

مرزهای بیرونی

0/390

0/066

0/464

5/920

0/000

مقدار ثابت

7/668

7/825

-

0/980

0/329

خردمندی زوجین

0/166

0/071

0/172

2/341

0/021

مرزهای بیرونی

0/921

0/122

0/556

7/546

0/000

استاندارد

Beta

t

-

1/911

0/058

2/824

0/006
0/000

معناداری

R2

0/337

0/207

0/259
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ﺟﺪول  :2رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﮐﺎرآﻣﺪي ﺧﺎﻧﻮاده و اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮدﻣﻨﺪي زوﺟﯿﻦ و ﻣﺮزﻫﺎي
ﺑﯿﺮوﻧﯽ
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0/344

پيشبيني کارآمدي خانواده و سه بعد بينشي ،حقوقي و اخالقي پاسﺦگويان بر اساس
خردمنــدي زوجين و مرزهاي بيروني معنادار اســت .اين دو متغير در مجموع به ترتيب
 25/9 ،20/7 ،33/7و  34/4درصــد از کارآمدي خانواده ،بعد بينشــي ،حقوقي و اخالقي
پاسﺦگويان را پيشبيني ميکنند .ضريب استاندارد دو متغير در هر چهار مدل مثبت است.
لذا رابطهي بين دو متغير خردمندي زوجين و مرزهاي بيروني با کارآمدي خانواده و ابعاد

سهگانهي آن مستقيم و معنادار است .با استفاده از ضرايب بتا ميتوان گفت مرزهاي بيروني
بيشتر از خردمندي در پيشبيني کارآمدي خانواده و ابعاد سهگانهي آن نقش دارد.
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮى

هدف پژوهش حاضر بررســي رابطهي کارآمدي خانواده ،مرزهاي بيروني خانواده و
پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....
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خردمندي زوجين و همچنين پيشبيني کارآمدي خانواده بر اساس مرزهاي بيروني خانواده
و خرمندي زوجين بود .نتايج حاصل از ضريب همبســتگي نشان داد که بين مﺆلفههاي
کارآمــدي خانواده با مرزهاي بيروني رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراين فرضيه
اول پژوهش مبني بر وجود رابطه ميان کارآمدي خانواده و مرزهاي بيروني تأييد شد .اين
يافته با نتايج پژوهش شاهوران فرد ) (۱۳۹۴همسو است .در تبيين اين يافته ميتوان گفت،
يکي از مهمترين اهداف تشکيل خانواده رسيدن به آرامش است و بناي خانواده در صورتي
مايهي آرامش اعضاي آن خواهد شد که حفاﻇت از کارآمدي آن ،همچــون اصل تشکيل
آن ،مورد توجه سيستم خانواده قرار گيرد )ﺻﻔﻮراﯾﯽ ﭘارﯾﺰی .(۱۳۹۲ ،تمام خانوادهها ساختاري
شــامل خرده سيستمها ،مرزها ،قواعد و نقشها دارند و براي حفﻆ کارآمدي آن ،تنظيم و
کنترل ابعاد اين ساختار الزم است .توجه به مرزهاي خانواده در اين ميان اهميت بسزايي
دارد و بهنجار بودن مرزهاي بيروني خانواده به صورت طبيعي با کارآمدي خانواده ارتباط
خواهد داشــت ،چرا که تعامالت قانونمند بيروني اعضاي خانواده به حفﻆ ساختار ،عدم
ورود و دخالت ســايرين ،پيوستگي و مشارکت بيشتر اعضاي خانواده ،حفﻆ و تقويت
تفرد اعضا و کل سيســتم خانواده و توانمنــدي اعضا در حل بحرانهاي داخلي خانواده
خواهد شد که در نهايت برآيند کلي آن کارآمدي بيشتر فردي و خانوادگي خواهد بود .از
سوي ديگر دو پرسشنامه کارآمدي خانواده و مرزهاي بيروني بر اساس آموزههاي اسالمي
تدوين شده و از آنجا که بيشتر اقشار جامعه مورد مطالعهي افراد مذهبي بودهاند ،از اين
رو انتظار ميرود تعامالت دروني و بيروني خانوادههاي آنان تطابق حداکثري با آموزههاي
اسالمي داشته باشد که معناي آماري آن همبستگي دادههاي دو متغير خواهد بود.

در صورتي که تعامل با زيرمنظومههاي بزرگتري نظير خانوادهي گســترده و دوستان
بر اســاس قواعد موجود در مرزهاي بيروني خانواده باشد ،ميتواند مانع بروز مشکالت
فردي و خانوادگي ،تسهيل نقشآفريني اعضاي خانواده ،دريافت حمايتهاي اجتماعي و
در نهايت موجب کارآمدي خانواده گردد .مرزهاي بيروني بهنجار از طريق نظاممند کردن
تعامالت اعضاي خانواده با بيرون باعث ايجاد حس مجزا بودن و در عين حال شکلگيري
حس تعلق به جمع و تربيت اجتماعي ميشود .حس «مجزا بودن» و «تفرد» از راه مشارکت
در زيرمنظومههاي مختلف خانواده و مشارکت در گروههاي «برونخانگي» ايجاد ميشود.
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رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراين فرضيه دوم پژوهش مبني بر وجود رابطه بين
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طي رشد توأمان کودک و خانواده ،برونسازي خانواده با نيازهاي کودک باعث بسط حدود
خودمختاري کودک و مشارکت او در گروههاي اجتماعي ميشود که همان احساس «مجزا
بودن» است که اين خود از زمينههاي ضروري سالمت فردي و خانوادگي است و زيربناي
کارآمدي خانواده به شــمار ميرود .در نهايت از آنجا که کيفيت خوب روابط خانوادگي
بــا عضويت در گروههاي اجتماعي و روابط دوجانبه ارتباط دارد از اين رو بهبود کيفيت
تعامــالت خانوادگي و کارآمدي آن از آﺛار بهنجاري تعامالت بيروني خانواده ميباشــد.
بنابراين کيفيت و کميت بهنجار تعامالت بيروني اعضاء خانواده با کيفيت روابط داخلي و
کارآمدي خانواده رابطهي مثبت خواهد داشت.
يافتهي ديگر پژوهش حاضر اين اســت که بين کارآمدي خانواده و خردمندي زوجين
کارآمدي خانواده و خردمندي زوجين تأييد شد .اين يافته با نتيجهي پژوهشهاي شعبانلو
) ،(۱۳۹۷رسولي ) ،(۱۳۹۷خالويي ) ،(۱۳۹۵مالکي و همکاران ) (۱۳۹۵و فرجام ) (۱۳۹۵همسو
اســت .در تبيين اين يافته ميتوان بيان داشــت از آنجا که عقل و خرد اساس شخصيت
انسان و جزئي از وجود او بوده و يک قضاوتگر نهايي و ابزاري براي شناخت است و بر
تمام ابعاد شخصيت انسان تأﺛير گذاشته و کنترل کنندهي هيجانات ،عواطف و رفتار فرد به
حساب ميآيد ،از اين رو اساس کارآمدي فردي و خانوادگي است .در آموزههاي اسالمي
بر اســتفاده از خرد و پرورش آن تأکيد بســياري شده است .تأکيد بر ارزشمندي خرد و

کاربســت فردي و اجتماعي آن در اسالم بدين جهت است که انسان موجودي اجتماعي
بوده و رشد و کمال او در بستر اجتماع صورت ميگيرد .خانواده به عنوان اولين اجتماعي
که انسان در آن رشد پيدا ميکند اگر مهد پرورش ،شکوفايي و کاربست عقل و خرد باشد،
ميتواند زمينه تکامل اعضاي خود را فراهم سازد .مطلوبيت روابط خانوادگي و تعامالتي
که در آن صورت ميگيرد ،همگي از آﺛار کاربست عقل و خرد است .ويژگيهايي همچون
پیش.بینی.کارآمدی.خانواده.بر.اساس.مرزهای.بیرونی.خانواده.و....
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بردباري ،خطابخشــي ،حقپذيري ،کنترل هيجانات منفي ،سخاوت ،تقوي ،دورانديشي و
بســياري ديگر از خصوصيات مثبت کاربســت عقل ،زيربناي تربيت افراد سالم ،آرامش
فردي و در نتيجه کارآمدي خانواده ميباشد.
زوجيــن خردمنــد با اســتدالل منطقي ،پرســشگري و مشــورت در موقعيتهاي
چالشبرانگيز بهترين تصميمها را براي زندگي مشترک اتخاذ ميکنند .اين افراد با تفکر در
گذشتهي زندگي فردي و خانوادگي خويش ،نقاط قوت و ضعف را يافته و در صدد بهبود
و اصالح آنها برخواهند آمد .زوجين خردورز با خالقيت و زيرکي ،ديدگاهها و باورهاي
مخالف خــود را پذيرفته و با مديريت هيجانات ،اصول اخالقي را در زندگي مشــترک
جاري ميکنند و پايبندي خويش به حقوق متقابل را به نمايش ميگذارند .برآيند چنين
تعامالتي ،کارآمدي خانواده خواهد بود.
يافتهي ديگر پژوهش حاضر اين است که خردمندي زوجين و مرزهاي بيروني خانواده
در مجموع بــه ترتيب  25/9 ،20/7 ،33/7و  34/4درصــد از کارآمدي خانواده در ابعاد
بينشــي ،حقوقي و اخالقي را پيشبيني ميکنند .بنابراين فرضيه ســوم پژوهش مبني بر
پيشبيني کارآمدي خانواده بر اســاس مرزهاي بيروني و خردمندي زوجين تأييد شد .از
آنجا که تاکنون تحقيقي با هدف بررســي پيشبينيپذيري کارآمدي خانواده بر اســاس

متغيرهاي مذکور انجام نشــده اســت از اين رو امکان مقايسهي يافتهها وجود ندارد .در

تبيين اين يافته ميتوان به اهميت اين دو متغير -همانطور که پيشــتر اشــاره شــد -در

پيشبيني کارآمدي خانواده اشــاره کرد .بعد بينشي کارآمدي خانواده مهمترين باورهاي

ديني است که بر روابط و رفتار اعضاي خانواده تأﺛير ميگذارد و شامل باورهايي ميشود

کــه در رأس آن ايمان به خدا وجود دارد .ايمان به خداوند باعث خوشبيني ،اميدواري،
لذت معنوي ،توکل ،تســليم و رضا ميشــود .عالوه بر آن باورهايي چون اعتقاد به معاد،
رسالت انبياء و ديگر باورهاي اصيل ديني نيز از شاخصهاي کارآمدي خانواده در اين بعد
اســت .توجه به گزارههاي اصيل و خلق استدالل منطقي بر اساس آنها نيز از مﺆلفههاي
مربوط به خردمندي است و تأﺛير خردمندي با تجلي صفاتي مانند شناخت بهتر خداوند،
خوشبيني ،اميدواري و رضايتمندي ،بيرﻏبتي به دنيا ،فضيلتجويي ،تقوي و بسياري
از فضائل مثبت در انســان ،در افزايش کارآمدي خانواده در بعد بينشي مشخص ميشود.
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همچنين از آنجا که افراد بسياري از باورها و نگرشهاي خويش را در تعامالت اجتماعي
فرا ميگيرند و درســتي و خطاي آنها را آزمون ميکننــد ،از اين رو مرزهاي بيروني و
نظاممندي تعامالت اعضاي خانواده با خويشاوندان و ساير افراد بيرون از محيط خانواده
در باورهاي آنان تأﺛيرگذار است.
خانواده محل رشد فضائل اخالقي و شناخت حقوق متقابل است و آشنايي افراد با آنها
يکي از راههاي پيشگيري از سردي روابط و افزايش کارآمدي خانواده به حساب ميآيد.
از ســوي ديگر در آموزههاي اسالمي آراســتگي به فضائل اخالقي از ﺛمرات خردورزي

شمرده شده است 1.بنابراين خردورزي اعضاي خانواده در اخالقي شدن محيط خانواده و
به تبع آن رعايت حقوق متقابل و کارآمدي بيشتر خانواده مﺆﺛر خواهد بود .اسالم همگان
قوانيــن مرزهاي بيروني خانواده بر پايــه قوانين اخالقي و رعايت حقوق متقابل صورت
گيرد ،ميتواند موجب آرامش اعضاي خانواده و کارآمدي آن شود.
بر اساس يافتههاي پژوهش ،به مشاورين و درمانگران خانواده پيشنهاد ميشود ،براي
ارتقاي سطح کارآمدي خانوادههاي مراجعين ،اصالح و بهبود مرزهاي بيروني خانواده و
تقويت خردورزي آنان در تعامالت خانوادگي را مورد توجه قرار دهند.
اﳋ ﹸﻠ ﹸﻖ ا ﹶﳌﺤﻤﻮ ﹸد ﹺﻣﻦ ﺛﹺ ﹺ
ﲈر اﻟ ﹶﻌ ﹺ
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