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چکیده
پژوهــش حاضر با هــدف پیش بینی کارآمدی خانواده بر اســاس 
مرزهای بیرونــی خانواده و خردمندی زوجین آن جام شــد. روش 
پژوهش توصیفی از نوع هم بســتگی بود و جامعه ی آماری را زنان 
و مردان متأهل شــهر قم تشــکیل می دادنــد. از میان جامعه ی 
آماری تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شــد. 
برای گــردآوری داده های پژوهش از پرســش نامه های کارآمدی 
خانــواده صفورایی )1388(، مرزهای بیرونی خانواده هوشــیاری 
)1399( و خردمندی اشــمیت، مالدون و پاندرز )2012( استفاده 
شــد و نتایــج با کمــک روش های آمــاری ضریب هم بســتگی و 
رگرســیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف( 
بین کارآمدی خانواده و ابعاد ســه گانه ی آن بــا مرزهای بیرونی و 
خردمنــدی زوجین رابطه مثبت معنادار وجــود دارد ب( دو متغیر 
پیش بیــن در مجموع بــه ترتیــب 33/7، 20/7، 25/9 و 34/4 
درصــد از کارآمــدی خانواده،  بعد بینشــی، حقوقــی و اخالقی را 
پیش بینی می کنند ج( مرزهای بیرونی خانواده بیش تر از خرمندی 

در پیش بینی کارآمدی خانواده و ابعاد سه گانه ی آن نقش دارد.
کلیــد واژگان: کارآمــدی خانــواده، مرزهای خانــواده، مرزهای 

بیرونی خانواده، خردمندی.
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Abstract 
The aim of this study was to predict the efficiency of the 

family based on the external boundaries of the family and 

the wisdom of the couples. The research method was de-

scriptive-correlational and the statistical population of study 

was couples of Qom. From the population, 120 people were 

selected through random sampling. To collect the research 

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

Hooshyari’s family outer boundaries (1399), and Schmidt, 

Maldon and Panders’s (2012) wisdom questionnaire were 

used. The results were analyzed using correlation coeffi-

cient and linear regression statistical methods. The findings 

showed that: a) there was a significant positive relationship 

between family efficiency and its three dimensions with ex-

ternal boundaries and couples' wisdom, b) The two predic-

tor variables together predicted 33.7, 20.7, 25.9 and 34.4% 

of family efficiency and dimensions of insightful, legal and 

moral respectively. C) The external boundaries of the family 

played a greater role than wisdom in predicting the efficiency 

of the family and its three dimensions.
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مقدمه

خانواده تنها نهاد طبيعي، بي بديل و جاودانه ي انســان است. چرايي و ضرورت اوليه ي 
پديدآيي همه ي نهادها   و ســازمان هاي اجتماعي براي اســتقرار و تحکيم خانواده ها   بوده 
است و خانواده مقدس ترين نهاد هستي است (افروز، ۱۳۹۹). بديهي است که نقطه ي آغازين 
خانواده، پيوند زوجين است. در قرآن کريم زوجيّت، اصلي همگاني معرفي شده است1 و 

(عالسوند، ۱۳۹۵).  انسان نيز از اين اصل مستثني نيست2

خانــواده در مرکز اکثــر نظام هاي مذهبي جهان قرار دارد. اديــان بزرگ جهان از جمله 
مســيحيت، کنفوسيوس، هندوئيسم، اســالم، يهوديت و آيين زرتشت، اهميت ويژه اي به 
کا کوکا، ۲۰۱۷). ارزش و قداست خانواده در اسالم به حدي است  زندگي خانوادگي مي دهند (آ
بَّ إلَی اهللاِ تَعالی مِن  نِيَ بِناءٌ يفِ اإلسالمِ أحَ که در روايتي به نقل از پيامبر اکرم9 آمده است »ما بُ
، در اســالم بنيادي نهاده نشده است که در نزد خدا از ازدواج محبوب تر باشد« (شیخ  التَّزويجِ

صدوق). 

علي رغم آن که خانواده واژه اي آشــنا و داراي مفهومي ملموس است، ارائه ي تعريفي 
علمي از آن کار ساده اي نيست (صفورایی پاریزی، ۱۳۹۸). شماري از جامعه شناسان بر تعاريف 
ســنتي خانواده تأکيد دارند که شــامل خانواده ي هســته اي، ناهم جنس گرا و متمرکز بر 
رابطه هاي خوني )والدين، فرزندان، خواهران و برادران( هستند. در مقابل، گروهي ديگر 
تعريف خانواده را چنان گســترش داده اند که شامل هر گونه زيستي در يک چهارديواري 
بشود (عالسوند، ۱۳۹۵). اما بر اساس عناصر به دست آمده از منابع اسالمي، مي توان خانواده 
را به شرح زير تعريف کرد: »خانواده بنائي است که با پيمان زندگي مشترک يک زن و مرد 
مسلمان بنا نهاده مي شود و بر اساس آن، غالباً زن و مرد با فرزندان و گاهي فرزند همسر، 

ُروَن؛ و از هر چيز دو جفت آفريديم، شايد متذّکر شويد« )ذاريات: 49(.
َّ
ُ�ْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْقَنا َزوَْجنْيِ ل

َ
ٍء َخل ّ يَشْ

1. »َوِمْن لُكِ
ْزوَاًجا؛ و شما را بصورت زوجها آفريديم« )نباء: 8(.

َ
ْقَناُ�ْم أ

َ
2. »وََخل
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پدر و مادربزرگ در مسکني واحد و در فضايي همراه با آرامش و محبت، تحت مديريت 
و تأمين معيشــت مرد زندگي مي کنند؛ 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. مسئوليت پذيري، عشق، صميميت، 
تجربه ي باهم بودن و فرزندپروري از مهم ترين کارکردهاي خانواده محســوب مي شــود. 
کارآمدي خانواده نيز به ميزان موفقيت در اين زمينه ها   بستگي دارد (آذربایجانی و شجاعی، ۱۳۹۷). 
بر اســاس منابع اسالمي شــاخص هاي خانواده ي کارآمد به سه دسته ي بينشي، اخالقي و 
حقوقي تقسيم مي شوند. شاخص هاي بينشي مهم ترين باورهاي ديني را در برمي گيرند که 
بر روابط و رفتارهاي اعضاء خانواده تأثير مي گذارد و آن را خانواده اي کارآمد مي سازد. 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 
زمينه ي رشــد و بالندگي اعضاي خود را فراهم سازد. اين فضايل اخالقي شامل محبت در 
خانواده، تکريم اعضاي خانواده، دل ســوزي و مهرباني، صبر، راست گويي و مثبت انديشي 
هستند. يکي ديگر از شاخص هاي کارآمدي خانواده آشنايي افراد با حقوق اعضاء و رعايت 
و احترام به اين حقوق است. شاخص هاي حقوقي نيز حقوق زن، مرد، فرزندان و والدين را 
شامل مي شوند. هر کدام از اين شاخص هاي سه گانه داراي مؤلفه هايي هستند که مجموعًاً 
ده مؤلفه را تشــکيل مي دهند. اين مؤلفه ها شامل، ازدواج و رضايت جنسي، خوش بيني و 
رضايت مندي، نقش ها و مرزها، مديريت مالــي، فرزند و فرزندپروري، واقع بيني و اعتماد 
متقابل، تعهد و مســئوليت پذيري، کنترل رفتــار، جهت گيري مذهبي، صميميت، هم دلي و 
هم فکري هستند. بر اين اســاس خانواده ي کارآمد، خانواده اي است که با پاي بندي اعضاي 
آن به باورهاي ديني و رعايت حقوق و اخالق اسالمي، زمينه ي کشف و پرورش قابليت و 
تواناييهاي آنان را در ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري فراهم مي کند (صفورایی پاریزی، ۱۳۹۲). 

عوامــل متعددي بر کارآمدي خانواده تأثير دارند. اين عوامل را مي توان در گســتره اي 
از مســائل رواني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، جسماني و معنوي جاي داد و هر کدام 
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مي تواننــد به نوعي کارآمدي خانواده را تقويت يا تضعيف نمايد (هوشیاری، ۱۳۹۳). يکي از 
عوامل تأثيرگذار بر کارآمدي خانواده، مرزهاي خانواده اســت. مينوچين1 از روان شناسان 
سيستمي و پيش گام در طرح موضوع مرزهاي خانواده (الیزر2 و مینوچین، ۱۹۹۰) معتقد است 
هم چنان که خانواده بر فرد اثر دارد، ساير سيستم هاي بيروني خانواده از جمله خانواده ي 
گسترده و جامعه نيز بر خانواده و فرد تأثيرگذار هستند (ر.ک: نیکولز3 و شوارتز4، ۲۰۰۴). از اين 
رو اگر تعامــالت بيروني خانواده نظام مند 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 روان شناسي خطوط فرضي حاصل از الگوهاي 
رفتاري، قوانين و انتظاراتي است که خانواده و زيرمنظومه هاي آن را از بيرون متمايز ساخته 
و کميت و کيفيت منظومه ي خانواده و زيرمنظومه ها با بيرون را معين مي کند (ر.ک: گلدنبرگ5

و گلدنبرگ، ۲۰۰۸). خانواده با مرزهاي بيروني بهنجار، با حفظ استقالل خود، با بيرون ارتباط 

دارد، در منظومه هاي ديگر مداخله نمي کند، اجازه دخالت نيز نمي دهد و اعضاي خانواده 
علي رغم اتحاد دروني با بيرون تعامل دارند (نیکولز و نیکولز، ۲۰۰۶). 

از ســوي ديگر خانواده، زيرمنظومه ها   و مرزهاي آن از موضوعات مهمي اســت که 
در آموزه هاي 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 آموزه هاي 
اسالمي بدان جهت است که ايفاي بخشي از رسالت هاي خانواده هم چون تربيت اجتماعي 
فرزندان در تعامل با بيرون از خود امکان پذير است (بستان، ۱۳۹۲) و اين در صورتي است 
که تعامالت بيروني خانواده  نظام مند و قانون مند باشــد. نظام تعامالت بيروني خانواده و 
قوانين آن در آموزه هاي اســالمي تحت عنوان اخالقيــات و احکام عملي ناظر به تنظيم 

1. Minuchin.
2. Elizur.
3. Nichols.
4. Schwartz .
5. Goldenberg
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روابط سيستم خانواده و زيرمنظومه هاي 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 مي شــود. تحليل يافته هاي برآمد از متون اسالمي 
نشــان مي دهد که مي توان بــراي خانواده چند نوع مرز بيروني ترســيم نمود که بيش تر 
انعطاف پذير و تابع مصالح خانواده و توافق زوجين و ســاير اعضاي خانواده مي باشد. در 
کنار مرزهاي تعامل با دوستان و همسايگان، مهم ترين مرز بيروني خانواده کميت و کيفيت 
روابط با خانواده هاي اصلي و خويشاوندان است که از آن به مرزهاي بيروني خويشاوندي 
تعبير مي شود (هوشیاری و دیگران، ۱۳۹۹). ممنوعيت گسستگي و تنيدگي دو خانواده هسته اي 
و گســترده، ممنوعيت دخالت نارواي خانواده هاي اصلي و اطرافيان در زندگي زوجين، 
نفوذناپذيري زوجين در برابر خانواده اصلي و خويشاوندان )وارد نکردن والدين در زندگي 
زوجيني(، رعايت اعتدال و اولويت ها   در رسيدگي به خانواده هاي اصلي و خويشاوندان، 
نظارت غيرمستقيم والدين بر زندگي خانوادگي فرزندان و سرکشي به آنان بعد از ازدواج 

پنج مرز بيروني خانواده به شمار مي روند (هوشیاری و دیگران، ۱۳۹۹). 

در بين جنبه هاي گوناگون وجود انسان هم چون جنبه هاي جسماني، عقالني، عاطفي، 
اجتماعي و ارتباط فعال با يک ديگر، نقش جنبه ي عقالني در اثرگذاري و غني سازي ديگر 
جنبه ها، برجسته و متمايز است (محمودی، ۱۳۹۷). طبق نظر راسل (۲۰۰۵) با توجه به تفاوت 
رويکردهاي مطالعاتي خرد، مي توان 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، 
۱۳۹۶). بــه همين دليل خردورزي در رفتار انســان و در تمام جنبه هاي زندگي وي تجلي 

مي يابد و روابط بين فردي و تعامالت خانوادگي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. از اين رو 
يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر کارآمدي خانواده، خردورزي زوجين و ســاير اعضاي 
(۲۰۱۲) تعريفي از خردمندي ارائه نمودند  افراد خانواده است. اشميت1، مالدون2 و پاندرز3
1. Schmit.

2. Muldoon.

3. Pounders.
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که مشــتمل بر هفت بعد است. بعد عملي1 که توانايي فرد در استدالل منطقي است. اين 
بعد باعث پرســش گري افراد خردمند شده و بر سبک تصميم گيري آن ها تأثير مي گذارد. 
توجه به گزاره هاي اصيل و خلق اســتدالل منطقي بر اساس آن ها نيز از مؤلفه هاي 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 
که باعث مي شــود شــخص نقاط قوت و ضعف خويش را بپذيرد و در جهت بهبود و 
اصالح آن ها تالش کند. استفاده از تجارب گذشته براي آينده و پذيرش واقعيت به جاي 
واکنش به شرايط ناخوشايند نيز از کارکردهاي اين بعد است. بعد گشودگي3 به خالقيت، 
تخيل و کنجکاوي ذهني فرد اشاره دارد و ابزاري است براي تحمل و احترام به باورهايي 
که خالف باور فرد اســت. بعد استعداد تعاملي4 به توانايي فرد در تنظيم هيجانات خود و 
چگونگي ابراز آن ها و درک هيجانات و رفتارهاي ديگران مربوط مي شــود. افراد خردمند 
مي توانند تناقض ها، تغييرات و تضادهاي ماهيت انسان را ببينند و بين آن ها مصالحه ايجاد 
کنند؛ اين ويژگي ها مربوط به بعد تناقضي5 است. بعد حساسيت اخالقي6 به اخالقيات فرد 
و قضاوت هاي اخالقي او مربوط مي شود. فضائل اخالقي مؤلفه ي کليدي خردمندي است. 
بعد تجربه7 نيز ناظر بر تجربه ي افراد با شــرايط چالش انگيز زندگي است. خردمندي در 
تجارب دشوار و موقعيت هاي چالشي زندگي رشد مي کند (اکبری و همکاران، ۱۳۹۵). عقل و 
خردمندي در اسالم يک فضيلت است.8 در منابع اسالمي براي افراد خردمند ويژگي هايي 
ذکر شده است. توجه به اين ويژگي ها   اهميت خردمندي را در تعامالت خانوادگي نشان 

1. Practical.

2. Reflective.

3. Openness.

4. Interactional Aptitude.

5. Paradoxical.

6. Ethical Sensibility.

7. Experience.

، نشاِن فضيلِت انسان، خرد است«، محمدي ري شهري، 1387، ج1: 56. هُ قلُ ةِ املَرءِ عَ نوانُ فَضيلَ 8. »عُ
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مي دهد. ويژگي هايي از قبيل: شــناخت خدا،1 حق پذيري و حق شناســي،2 عبرت گيري،3
تجربه اندوزي،4 دورانديشي،5 بردباري و خطابخشي،6 کنترل هيجانات منفي،7 سخاوت8و 
بســياري از خصوصيات مثبت ديگر. خردمندي دستيابي به خير همگاني9 است که در آن 
خردمند تنها به دنبال منافع شخصي نيست، بل که بين منافع خود و تعامالت برون فردي 
و بين فردي تعادل برقرار مي کند (استرنبرگ، ۲۰۰۳). مي توان گفت تجلي ويژگي هايي که بر 
اســاس منابع اسالمي و روان شــناختي براي خردمندي ذکر شده است، از يک نقطه نظر 
انسان را در دست يابي به اين خير همگاني ياري کرده، او را در تعامالتش رشد مي دهد و 

زمينه ي کارآمدي خانواده را فراهم مي آورد. 

از آن جا که نهاد خانواده اصلي ترين رکن جامعه و زمينه ساز خوشبختي انسان ها است 
(محمدی ری شهری، ۱۳۸۹) و مهم ترين هدف ازدواج يعني رسيدن به آرامش و سالمت رواني 

حاصل از آن در خانواده تأمين مي شود (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 بررســي هاي آن جام شده، تحقيقاتي در رابطه با کارآمدي خانواده و 
متغيرهاي مرتبط با آن صورت گرفته است، اما تاکنون رابطه ي کارآمدي خانواده با مرزهاي 
بيروني و خردمندي زوجين بررسي نشده است. رسولي (۱۳۹۷) در پژوهش خود با عنوان 
»تبيين رضايت زناشويي بر اساس ميزان خرد و هوش هيجاني« رابطه ي مثبت و معنادار را 

سنُ  ةِ هللا، وحُ سنُ الطّاعَ ةِ بِاهللاِ، وحُ فَ سنُ املَعرِ : حُ قلَ لَهُ نَّ [فيهِ] فَال عَ ن ملَ يَكُ هُ ، ومَ قلُ لَ عَ مُ نَّ فيهِ كَ ن كُ مَ ةَ أجزاءٍ ، فَ قلَ ثَالثَ مَ اهللا ُالعَ سَّ 1. »قَ
ىل أمرِ اهللاِ« همان: 80. ربِ عَ الصَّ

« همان: 207. لِ بِهِ مَ سنَ العَ تَهُ وحُ ِن إقامَ لَم هيُ قِّ فَ زَّ بِاحلَ هِ، وعَ ن نَفسِ أَعطاهُ مِ قِّ فَ ن ذَلَّ لِلحَ لُ النّاسِ مَ 2. »أعقَ
« تميمي آمدي، 1410، ج1: ص97. َ اعتَربَ ، وإذا نَظَرَ رَ ، و إذا نَطَقَ ذَكَ رَ كَّ تَ فَ كَ 3. »العاقِلُ إذا سَ

« محمدي ري شهري، 1387، ج1: 156. قلِ أسُ العَ بِ رَ فظُ التَّجارِ 4. »حِ
التَّدبري« همان. قلَ كَ 5. »ال عَ

« تميمي آمدي، 1410، ج1: ص139. لٌ هُ تَغافُ 6. »نِصفُ العاقِلِ احتِاملٌ ، و نِصفُ
« محمدي ري شهري، 1387، ج1: 178. رصُ نهُ احلِ بدو مِ ، وال يَ ياءُ هُ احلَ قُ فارِ ... ال يُ ةُ العاقِلِ فَ 7 . »صِ

قلِ « محمدي ري شهري، همان: 143. ةُ العَ رَ هُ ثَمَ إِنَّ خاءِ فَ لَيكَ بِالسَّ 8. »عَ
9. Common good.
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بين اين متغيرها   گزارش کرده اســت. شعبانلو (۱۳۹۷) در پژوهشي با عنوان »تأثير آموزش 
هوش اخالقي مبتني بر ديدگاه حضرت علي7 بر بهزيستي معنوي، شادکامي و رضايت 
از زندگي« رابطه ي 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، هم دلي و احترام مي شــود. نتيجه ي به دست آمده نشان داد هوش اخالقي با 

متغيرهاي بهزيستي معنوي، شادکامي و رضايت از زندگي ارتباط مثبت و معنادار دارد. 

مالکي و همکاران (۱۳۹۵) در پژوهشي با عنوان »پيش بيني 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 رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد و دو متغير مذکور، رضايت از 
زندگي زناشويي را پيش بيني مي کنند. نتايج پژوهش خالويي (۱۳۹۵) با عنوان »بررسي نقش 
خردمندي بر ســازگاري زناشويي با ميانجي گري سبک هاي حل تعارض و هويت« نشان 
داد؛ سازگاري زناشويي با سبک هاي حل تعارض و سبک هاي هويت و خردمندي رابطه ي 
معناداري دارد. فرجام (۱۳۹۵) در 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 مطّلقه رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج اين تحقيق 
هم چنين نشــان داد بين خردمندي عمومي در افراد متأهل و مطّلقه تفاوت معنادار وجود 
نداشت، اما خردمندي فردي در گروه مطّلقه باالتر از گروه متأهل بود. شاهوران فرد (۱۳۹۴) 
در پژوهش خود با عنوان »مرزهاي ايمن؛ حفظ مرزها   در خانواده هاي ســالم« بيان کرد که 
ميزان بهنجاري مرزهاي خانواده، تعيين کننده ميزان سالمت و آشفتگي نظام خانواده است. 

بررسي پيشينه ي نظري و پژوهشي نشــان داد علي رغم نقش ويژه ي مرزهاي بيروني 
خانواده و خردمندي زوجين در کارآمدي خانواده، اما تاکنون رابطه ي کارآمدي خانواده با 
مرزهاي بيروني خانواده و خردمندي زوجين و هم چنين توان پيش بيني کارآمدي خانواده 
بر اســاس دو متغير ديگر آزمون نشده است. از اين رو پژوهش حاضر با همين هدف در 

پي آزمون فرضيه هاي زير است:
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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 
پيش بيني است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به هدف و کاربرد آن جزء تحقيقات کاربردي اســت. از نظر 
روش پژوهش و شــيوه ي گردآوري داده ها   از نوع توصيفي- هم بســتگي اســت و براي 

گردآوري اطالعات از روش ميداني استفاده شده است.

جامعه ى آمارى و روش نمونه گیرى

جامعه ي آماري اين پژوهش زنان و مردان متأهل شــهر قم بود که با روش تصادفي و 
120 نفر از آنان انتخاب شدند و به سؤال هاي  بر اســاس قانون تاباچنيک و فيدل (۲۰۱۳)

پژوهش پاسخ دادند.

ابزار پژوهش

در اين پژوهش از ســه پرســش نامه ي کارآمدي خانواده، مرزهاي بيروني خانواده و 
مقياس خودسنجي خردمندي استفاده شده است.

پرســش نامه ي کارآمدي خانواده؛ پرسش نامه 79 سؤالي سنجش کارآمدي خانواده در 
سال 1388 توسط صفورايي پاريزي بر اساس آموزه هاي اسالمي تدوين و هنجاريابي شد. 
اين پرسش نامه داراي سه شاخص بينشي، اخالقي و حقوقي است. هر کدام از شاخص ها 
مؤلفه هايي دارد که در مجموع ده مؤلفه را تشــکيل مي دهد. ضريب هم ســاني دروني بر 
اساس آلفاي کرونباخ براي کل پرسش نامه )0/0891(، شاخص بينشي )0/085(، شاخص 
اخالقي )0/089(، و شــاخص حقوقي )0/076( مي باشــد. هم چنين اعتبار پرسش نامه 
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از طريق دو نيمه ســازي بر اساس ضريب اســپيرمن براون )0/083( و بر اساس ضريب 
دو نيمه ســازي گاتمن )0/083( به دست آمده اســت. نتايج تحقيق صفورايي نشان داد 
پرسش نامه از اعتبار و ثبات دروني مطلوب برخوردار است (صفورایی، ۱۳۸۸). هوشياري و 
همکاران (۱۳۹۵) پرسش نامه 79 سؤالي کارآمدي خانواده را مجدد هنجاريابي کردند. نتايج 
اين پژوهش نشان داد که قدرت تمييز و آگاهي 19 پرسش مطلوب نيست. گزينه هايي که 
نشان دهنده ي کارآيي »بسيار کم« و »کم« هستند، نمي توانند پاسخ گويان را از هم تفکيک 
کننــد، از اين رو مي توان اين دو گزينه را با هم ترکيب و پرســش نامه را اصالح کرد. در 
نهايت پرسش نامه کارآمدي خانواده با 60 پرسش مي تواند سه مؤلفه ي بينشي، حقوقي و 
اخالقي را به ترتيب با 20، 14 و 26 پرسش اندازه گيري کند. در پژوهش حاضر از نسخه 
60 سؤالي استفاده شده است. سؤال هاي 36 و 46 در اين پرسش نامه به صورت معکوس 

نمره گذاري مي شوند.

پرسش نامه ي مرزهاي بيروني خانواده: پرسش نامه 14 سؤالي مرزهاي بيروني خانواده در 
سال 1399 توسط هوشياري بر اساس آموزه هاي اسالمي ساخته و ويژگي هاي روان سنجي 
آن بررســي شــد. روايي ابزار با روش تحليل عاملي تأييد و پايايــي آن با روش آلفاي 
کرونباخ 0/761 محاســبه شــد. نمره گذاري گويه هاي اين پرسش نامه به صورت ليکرت 
چهار درجه اي است بدين صورت که: به »اصاًل- بسيار کم« نمره 1، »کم« نمره 2، »زياد« 
نمره 3 و »بسيار زياد- هميشه« نمره 4 اختصاص مي يابد. بنابراين حداکثر نمره ي آزمودني 
در اين پرسش نامه 56 و کم ترين نمره 14 است. سؤال هاي 4- 7- 8- 10- 13- و 14 به 
صورت معکوس نمره گذاري مي شوند. نمره باال در  اين پرسش نامه، نشان دهنده مطابقت 
بيش تــر تعامالت بيروني خانواده با معيارهاي دينــي و پاي بندي آنان به قوانين تعامل با 
خانواده هاي اصلي و خويشــاوندان و بهنجار بودن مرزهاي بيروني مي  باشد. در پژوهش 

حاضر آلفاي کرونباخ پرسش نامه 0/81 به دست آمد.

مقياس خردمندي: مقياس 21 سؤالي خردمندي در سال 2012 بر طبق نظريه هاي ضمني 
و آشکار خرد و نوشته هاي اخير در مورد خرد توسط اشميت، مالدون و پاندرز تدوين شد. 
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اين مقياس شامل 6 بعد و زيرمؤلفه ي تجربه، عملي، تناقضي، گشودگي، تأملي و تعاملي 
مي باشــد. نمره گذاري مقياس به صورت ليکرت پنج درجه اي )کاماًل مخالفم-1 تا کامال 
موافقم- 5( اســت و سؤال هاي 11- 12- 13- 14- 15 به صورت معکوس نمره گذاري 
مي شــود. اشــميت و همکاران روايي ابزار را با روش تحليل عاملي تأييد و پايايي آن را 
بــا روش کرونباخ 0/89 گزارش کردند. هم چنين اکبري و همکاران (۱۳۹۵) روايي ابزار را 
با روش تحليل عاملي، روايي هم گرا آن را با پرســش نامه تاب آوري کانر و ديويدسون و 
روايي واگرا آن را با پرســش نامه ي هيجانات منفي الويبوند و الويبوند تأييد و پايايي آن 
را بــا روش آلفاي کرونباخ 0/78 و با روش بازآزمايي يک هفته اي 0/74 گزارش کردند. 
هم چنين آزادمنش و همکاران (۱۳۹۸) در پژوهش خود ضرايب آلفاي کرونباخ مؤلفه هاي 

مقياس خردمندي را 0/68 تا 0/79 گزارش کردند.

یافته هاى پژوهش

80 نفر )64/5 درصد( پاســخ گويان زن و 44 نفر )35/5 درصد( مرد بوده اند. ميانگين 
ســن پاسخ گويان 40/2 سال با انحراف معيار8/45 اســت. 10/3 درصد کم تر از 30 سال 
داشــته اند. 16/2 درصد بين 31 تا 35 سال داشته اند. ســن 32/4 درصد پاسخ گويان بين 
36 تا 40 ســال بوده است. 17/6 درصد پاســخ گويان بين 41 تا 45 ساله بوده اند. افراد با 
ســن 46 تا 50 سال، 13/2 درصد کل پاسخ گويان را تشکيل داده اند و 10/3 درصد نمونه 
پاسخ گويان متعلق به افرادي است که بيش تر از 50 سال داشته اند.17/7 درصد پاسخ گويان 
داراي تحصيالت حوزوي، 71/8 درصد داراي تحصيالت دانشــگاهي بوده اند. هم چنين، 
10/5 درصد هم تحصيالت دانشــگاهي و هم تحصيالت حوزوي داشته اند. 13/9 درصد 
پاســخ گويان داراي تحصيالت ديپلم يا کم تر بوده اند، تحصيالت 8/1 درصد پاسخ گويان 
درحد کارداني اســت. 36/8 درصد پاسخ گويان داراي تحصيالت کارشناسي يا سطح دو 
حوزه علميه بوده اند. افرادي که داراي تحصيالت کارشناسي ارشــد يا ســطح سه حوزه 
بوده اند 31/6 درصد کل پاســخ گويان را تشــکيل داده اند و سطح تحصيالت 6/9 درصد 
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نيز در حد دکتري يا سطح چهار بوده است. 61/3 درصد پاسخ گويان اعالم کرده اند که با 
والدين خود در يک شهر زندگي مي کنند. 

جدول 1: هم بستگی بین متغیرهاي تحقیق

مرزهای بیرونیخردمندی زوجینکارآمدی خانوادهانحراف معیارمیانگین
144/618/611کارآمدی خانواده

1*80/98/650/225خردمندی زوجین
0/0291**44/45/750/542مرزهای بیرونی خانواده

P≤۰/۰۱**     P≤۰/۰۵* 

بيــن کارآمدي خانــواده و مرزهاي بيرونــي رابطه ي مثبت و معنــاداري وجود دارد 
)r = 0/542( به عبارت ديگر افرادي که در مرزهاي بيروني نمره ي بااليي کسب کرده اند 
در متغير کارآمدي خانواده نيز نمره ي بااليي داشــته اند و بالعکس افرادي که در کارآمدي 
خانواده نمره ي پائيني داشته اند در مرزهاي بيروني نيز نمره ي پائيني داشته اند. رابطه ي بين 
خردمنــدي زوجين و کارآمدي خانواده نيز مثبت و معنادار اســت )r = 0/225(. اما بين 

خردمندي زوجين و مرزهاي بيروني رابطه معناداري وجود ندارد. 

نمودار 1: نمودار پراکندگی مقادیر پیش بینی شده در برابر باقیمانده ها   به منظور بررسی مفروضه 
همگنی واریانس
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، P= 0/068( و شاپيرو ويلک  K-S = 0/200( نتيجه آزمون هاي کلموگروف-اسميرنوف
P( نشــان دهنده ي نرمال بودن توزيع باقيمانده هاي رگرسيون  = 0/985 ،S-W = 0/158(
است. هم چنين نمودار شماره 1 تأييد کننده ي مفروضه ي همگني واريانس باقي مانده هاي 
رگرســيون اســت، بنابراين مي توان گفت مفروضه هاي اصلي رگرسيون برقرار است. به 
منظور بررسي پيش بيني کارآمدي خانواده و زيرمقياس هاي آن بر اساس خردمندي زوجين 

و مرزهاي بيروني از رگرسيون خطي استفاده شده است.

جدول 2: رگرسیون خطی کارآمدي خانواده و ابعاد سه گانه آن بر اساس خردمندي زوجین و مرزهاي 
بیرونی

Bمتغیر پیش بینمتغیر مالک
خطای 
استاندارد

Betat
سطح 

معناداری
R 2

کارآمدی خانواده
1/9110/058-30/63216/030مقدار ثابت

0/337 0/4110/1460/2092/8240/006خردمندی زوجین
1/8080/2500/5367/2340/000مرزهای بیرونی

بعد بینشی 
کارآمدی خانواده

2/1710/032-14/0166/457مقدار ثابت
0/207 0/1490/0590/2052/5340/013خردمندی زوجین

0/4980/1010/4004/9450/000مرزهای بیرونی

بعد حقوقی 
کارآمدی خانواده

2/1200/036-8/9484/221مقدار ثابت
0/259 0/0960/0380/1962/5090/013خردمندی زوجین

0/3900/0660/4645/9200/000مرزهای بیرونی

بعد اخالقی 
کارآمدی خانواده

0/9800/329-7/6687/825مقدار ثابت
0/344 0/1660/0710/1722/3410/021خردمندی زوجین

0/9210/1220/5567/5460/000مرزهای بیرونی

پيش بيني کارآمدي خانواده و سه بعد بينشي، حقوقي و اخالقي پاسخ گويان بر اساس 
خردمنــدي زوجين و مرزهاي بيروني معنادار اســت. اين دو متغير در مجموع به ترتيب 
33/7، 20/7، 25/9 و 34/4 درصــد از کارآمدي خانواده،  بعد بينشــي، حقوقي و اخالقي 
پاسخ گويان را پيش بيني مي کنند. ضريب استاندارد دو متغير در هر چهار مدل مثبت است. 
لذا رابطه ي بين دو متغير خردمندي زوجين و مرزهاي بيروني با کارآمدي خانواده و ابعاد 
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سه گانه ي آن مستقيم و معنادار است. با استفاده از ضرايب بتا مي توان گفت مرزهاي بيروني 
بيش تر از خردمندي در پيش بيني کارآمدي خانواده و ابعاد سه گانه ي آن نقش دارد.

بحث و نتیجه گیرى

هدف پژوهش حاضر بررســي رابطه ي کارآمدي خانواده، مرزهاي بيروني خانواده و 
خردمندي زوجين و هم چنين پيش بيني کارآمدي خانواده بر اساس مرزهاي بيروني خانواده 
و خرمندي زوجين بود. نتايج حاصل از ضريب هم بســتگي نشان داد که بين مؤلفه هاي 
کارآمــدي خانواده با مرزهاي بيروني رابطه ي 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 (۱۳۹۴) هم سو است. در تبيين اين يافته مي توان گفت، 
يکي از مهم ترين اهداف تشکيل خانواده رسيدن به آرامش است و بناي خانواده در صورتي 
مايه ي آرامش اعضاي آن خواهد شد که حفاظت از کارآمدي آن، هم چــون اصل تشکيل 
آن، مورد توجه سيستم خانواده قرار گيرد (صفورایی پاریزی، ۱۳۹۲). تمام خانواده ها   ساختاري 
شــامل خرده سيستم ها، مرزها، قواعد و نقش ها   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 قانون مند بيروني اعضاي خانواده به حفظ ساختار، عدم 
ورود و دخالت ســايرين، پيوستگي و مشارکت بيش تر اعضاي خانواده، حفظ و تقويت 
تفرد اعضا و کل سيســتم خانواده و توان منــدي اعضا در حل بحران هاي داخلي خانواده 
خواهد شد که در نهايت برآيند کلي آن کارآمدي بيش تر فردي و خانوادگي خواهد بود. از 
سوي ديگر دو پرسش نامه کارآمدي خانواده و مرزهاي بيروني بر اساس آموزه هاي اسالمي 
تدوين شده و از آن جا که بيش تر اقشار جامعه مورد مطالعه ي افراد مذهبي بوده  اند، از اين 
رو انتظار مي رود تعامالت دروني و بيروني خانواده هاي آنان تطابق حداکثري با آموزه هاي 

اسالمي داشته باشد که معناي آماري آن هم بستگي داده هاي دو متغير خواهد بود. 
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در صورتي که تعامل با زيرمنظومه  هاي بزرگ تري نظير خانواده ي گســترده و دوستان 
بر اســاس قواعد موجود در مرزهاي بيروني خانواده باشد، مي تواند مانع بروز مشکالت 
فردي و خانوادگي، تسهيل نقش آفريني اعضاي خانواده، دريافت حمايت هاي اجتماعي و 
در نهايت موجب کارآمدي خانواده گردد. مرزهاي بيروني بهنجار از طريق نظام مند کردن 
تعامالت اعضاي خانواده با بيرون باعث ايجاد حس مجزا بودن و در عين حال شکل گيري 
حس تعلق به جمع و تربيت اجتماعي مي شود. حس »مجزا بودن« و »تفرد« از راه مشارکت 
در زيرمنظومه هاي مختلف خانواده و مشارکت در گروه هاي »برون خانگي« ايجاد مي  شود. 
طي رشد توأمان کودک و خانواده، برون سازي خانواده با نيازهاي کودک باعث بسط حدود 
خودمختاري کودک و مشارکت او در گروه هاي اجتماعي مي  شود که همان احساس »مجزا 
بودن« است که اين خود از زمينه هاي ضروري سالمت فردي و خانوادگي است و زيربناي 
کارآمدي خانواده به شــمار مي رود. در نهايت از آن جا که کيفيت خوب روابط خانوادگي 
بــا عضويت در گروه هاي اجتماعي و روابط دوجانبه ارتباط دارد از اين رو بهبود کيفيت 
تعامــالت خانوادگي و کارآمدي آن از آثار بهنجاري تعامالت بيروني خانواده مي باشــد. 
بنابراين کيفيت و کميت بهنجار تعامالت بيروني اعضاء خانواده با کيفيت روابط داخلي و 

کارآمدي خانواده رابطه ي مثبت خواهد داشت.

يافته ي ديگر پژوهش حاضر اين اســت که بين کارآمدي خانواده و خردمندي زوجين 
رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراين فرضيه دوم پژوهش مبني بر وجود رابطه بين 
کارآمدي خانواده و خردمندي زوجين تأييد شد. اين يافته با نتيجه ي پژوهش هاي شعبانلو 
(۱۳۹۷)، رسولي (۱۳۹۷)، خالويي (۱۳۹۵)، مالکي و همکاران (۱۳۹۵) و فرجام (۱۳۹۵) هم سو 

اســت. در تبيين اين يافته مي توان بيان داشــت از آن جا که عقل و خرد اساس شخصيت 
انسان و جزئي از وجود او بوده و يک قضاوت گر نهايي و ابزاري براي شناخت است و بر 
تمام ابعاد شخصيت انسان تأثير گذاشته و کنترل کننده ي هيجانات، عواطف و رفتار فرد به 
حساب مي آيد، از اين رو اساس کارآمدي فردي و خانوادگي است. در آموزه هاي اسالمي 
بر اســتفاده از خرد و پرورش آن تأکيد بســياري شده است. تأکيد بر ارزش مندي خرد و 
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کاربســت فردي و اجتماعي آن در اسالم بدين جهت است که انسان موجودي اجتماعي 
بوده و رشد و کمال او در بستر اجتماع صورت مي گيرد. خانواده به عنوان اولين اجتماعي 
که انسان در آن رشد پيدا مي کند اگر مهد پرورش، شکوفايي و کاربست عقل و خرد باشد، 
مي تواند زمينه  تکامل اعضاي خود را فراهم سازد. مطلوبيت روابط خانوادگي و تعامالتي 
که در آن صورت مي گيرد، همگي از آثار کاربست عقل و خرد است. ويژگي هايي هم چون 
بردباري، خطابخشــي، حق پذيري، 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 مي باشد. 

زوجيــن خردمنــد با اســتدالل منطقي، پرســش گري و مشــورت در موقعيت هاي 
چالش برانگيز بهترين تصميم  ها را براي زندگي مشترک اتخاذ مي کنند. اين افراد با تفکر در 
گذشته ي زندگي فردي و خانوادگي خويش، نقاط قوت و ضعف را يافته و در صدد بهبود 
و اصالح آن ها برخواهند آمد. زوجين خردورز با خالقيت و زيرکي، ديدگاه ها و باورهاي 
مخالف خــود را پذيرفته و با مديريت هيجانات، اصول اخالقي را در زندگي مشــترک 
جاري مي کنند و پاي بندي خويش به حقوق متقابل را به نمايش مي گذارند. برآيند چنين 

تعامالتي، کارآمدي خانواده خواهد بود.

يافته ي ديگر پژوهش حاضر اين است که خردمندي زوجين و مرزهاي بيروني خانواده 
در مجموع بــه ترتيب 33/7، 20/7، 25/9 و 34/4 درصــد از کارآمدي خانواده در ابعاد 
بينشــي، حقوقي و اخالقي را پيش بيني مي کنند. بنابراين فرضيه ســوم پژوهش مبني بر 
پيش بيني کارآمدي خانواده بر اســاس مرزهاي بيروني و خردمندي زوجين تأييد شد. از 
آن جا که تاکنون تحقيقي با هدف بررســي پيش بيني پذيري کارآمدي خانواده بر اســاس 
متغيرهاي مذکور انجام نشــده اســت از اين رو امکان مقايسه ي يافته ها وجود ندارد. در 
تبيين اين يافته مي توان به اهميت اين دو متغير- همان طور که پيشــتر اشــاره شــد- در 
پيش بيني کارآمدي خانواده اشــاره کرد. بعد بينشي کارآمدي خانواده مهم ترين باورهاي 
ديني است که بر روابط و رفتار اعضاي خانواده تأثير مي گذارد و شامل باورهايي مي شود 
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کــه در رأس آن ايمان به خدا وجود دارد. ايمان به خداوند باعث خوش بيني، اميدواري، 
لذت معنوي، توکل، تســليم و رضا مي شــود. عالوه بر آن باورهايي چون اعتقاد به معاد، 
رسالت انبياء و ديگر باورهاي اصيل ديني نيز از شاخص هاي کارآمدي خانواده در اين بعد 
اســت. توجه به گزاره هاي اصيل و خلق استدالل منطقي بر اساس آن ها نيز از مؤلفه هاي 
مربوط به خردمندي است و تأثير خردمندي با تجلي صفاتي مانند شناخت بهتر خداوند، 
خوش بيني، اميدواري و رضايت مندي، بي رغبتي به دنيا، فضيلت جويي، تقوي و بسياري 
از فضائل مثبت در انســان، در افزايش کارآمدي خانواده در بعد بينشي مشخص مي شود. 
هم چنين از آن جا که افراد بسياري از باورها   و نگرش هاي خويش را در تعامالت اجتماعي 
فرا مي گيرند و درســتي و خطاي آن ها را آزمون مي کننــد، از اين رو مرزهاي بيروني و 
نظام مندي 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 آن ها   
يکي از راه هاي پيش گيري از سردي روابط و افزايش کارآمدي خانواده به حساب مي آيد. 
از ســوي ديگر در آموزه هاي 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 بيش تر خانواده مؤثر خواهد بود. اسالم همگان 
را به تعامالت اجتماعي سفارش کرده است و اگر اين تعامالت با استفاده از خرد و اجراي 
قوانيــن مرزهاي بيروني خانواده بر پايــه قوانين اخالقي و رعايت حقوق متقابل صورت 

گيرد، مي تواند موجب آرامش اعضاي خانواده و کارآمدي آن شود.

بر اساس يافته هاي پژوهش، به مشاورين و درمان گران خانواده پيشنهاد مي شود، براي 
ارتقاي سطح کارآمدي خانواده هاي مراجعين، اصالح و بهبود مرزهاي بيروني خانواده و 

تقويت خردورزي آنان در تعامالت خانوادگي را مورد توجه قرار دهند.

«، محمدي ري شهري، 1387، ج1: 140. قلِ ن ثِامرِ العَ لُقُ املَحمودُ مِ 1. »اخلُ
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