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Article Type 
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 Purpose: The aim of this study was to present a structural 

structural model of wisdom in couples based on marital 

adjustment and sense of cohesion with the mediating role of 

mindfulness. 

Materials and Methods: The research method is cross-

sectional correlation. The statistical population of this study 

consisted of all couples (couple) in Tehran in 2020-2021, from 

which 380 people were selected by stepwise cluster sampling. 

In this study, the tools of wisdom (Ardelt, 2003), marital 

adjustment (Spanier, 1976), sense of cohesion (Kimiai et al., 

2013), and mindfulness (Ryan and Brown, 2003) All of them 

had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Amos-

V8.8 software were used to analyze the data. Structural 

equation modeling was also used to answer the research 

hypotheses. 

Findings: Findings showed that the model has a good fit. 

Marital adjustment has a direct effect on wisdom, the 

relationship between marital adjustment and wisdom is 

directly equal (t = 4.82 and β = 0.66). The feeling of cohesion 

has a direct effect on wisdom, the relationship between the 

feeling of cohesion and wisdom is directly equal (t = 7.59 and 

β = 0.85). The results also showed that the indirect effect of 

marital adjustment and sense of cohesion on the wisdom of the 

couple was confirmed by mindfulness with 95% confidence. 

Conclusion: Therefore, paying attention to the mentioned 

variables in prevention and designing more appropriate 

therapies will help researchers and therapists. 
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  و همکاران     رادنیا مهدیه  142

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اساس بر زوجین در خردمندی ساختاری مدل ارائه
واسطه نقش با انسجام احساس و زناشویی سازگاری

 آگاهی ذهن ای
 

 ،1رادنیا مهدیه
 تحقیقات،م و علو واحد عمومی، روانشناسی گروه دکتری، نشجودا

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
 

 ،*2درتاج فریبرز
 تهران، ،طباطایی عالمه دانشگاه تربیتی، روانشناسی گروه تمام، استاد
 (مسئول نویسنده) ایران

 
 ،3نصرالهی بیتا

 اهدانشگ تحقیقات، و علوم واحد عمومی، روانشناسی گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد

 
 4وحید کاشانی لیال

 حقیقات،ت و علوم واحد استثنایی، کودکان روانشناسی گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 

 چکیده

 در خردمندی ساختاری مدل ارائه هدف، با پژوهش این: هدف
 نقش با انسجام احساس و زناشویی سازگاری اساس بر زوجین
 .شد انجام آگاهی ذهن واسطای

. است همبستگی نوع از مقطعی پژوهش روش :ها روش و مواد
 شهر در( شوهر و زن) زوجین کلیه را پژوهش این آماری جامعه
 تعداد ها،آن میان از که دادند، تشکیل 1399-1400 سال در تهران
 در. شدند انتخاب ای مرحله ای خوشه گیرینمونه روش با نفر 380

 سازگاری ،(2003 آردلت،) خردمندی ابزارهای از پژوهش این
 همکاران، و کیمیایی) انسجام احساس ،(1976 اسپانیر،) زناشویی

 همگی که شد استفاده( 2003 براوان، و ریان) آگاهی ذهن و( 1392
 منظور به. بودند برخوردار قبولی قابل پایایی و اعتبار از

-Amos و SPSS-V23 افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه

V8.8 هایهفرضی به پاسخگویی منظوربه همچنین. گردید استفاده 
 .شد استفاده ساختاری معادالت یابیمدل از پژوهش

 مناسبی برازش از مدل که داد نشان پژوهش هاییافته :ها یافته
 رب مستقیم اثر زناشویی سازگاری داد نشان نتایج. است برخوردار
 به خردمندی با زناشویی سازگاری رابطۀ است، داشته خردمندی

 احساس. است (β=66/0 و t = 82/4) برابر مستقیم صورت
 امانسج احساس رابطۀ است، داشته خردمندی بر مستقیم اثر انسجام

 (β=85/0 و t = 59/7) برابر مستقیم صورت به خردمندی با

 وییزناش سازگاری غیرمستقیم اثر که داد نشان نتایج همچنین. است
 95 با آگاهی ذهن واسطه به زوجین خردمندی بر انسجام احساس و

 .است بوده تأیید مورد اطمینان درصد
 زا آگاهی ذهن تقویت دهدمی نشان پژوهش این نتایج :گیری نتیجه
 است قادر انسجام احساس و زناشویی سازگاری ارتقا طریق

_________________________________ 
1 - Yang 

 در مذکور متغیرهای به توجه لذا. دهد افزایش را زوجین خردمندی
 و پژوهشگران به ترمناسب هایدرمان طراحی و پیشگیری

 .رساندمی یاری درمانگران
 

 انسجام، احساس زناشویی، سازگاری خردمندی، :کلیدی واژگان
 آگاهیذهن

 
 05/10/1400تاریخ دریافت: 
 22/01/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول f_dortaj@yahoo.com  

 مقدمه
مفهوم خرد و خردمندی از زمان های بسیار دور مورد توجه 

در آثار به جا مانده از تمدن (. به نحوی که 1اندیشمندان بوده است )
بین النهرین و مصر در قرن سوم پیش از میالد مسیح، عالقه و نگرانی 

(. از 2در مورد خرد و تالش برای خردمند بودن مشاهده می شود )
این رو، خرد اغلب به عنوان عالی ترین شکل شناخت توصیف می 

ر سان د(، که متخصصان آن را به عنوان باالترین فضیلت ان3شود )
(. به گونه ای که در همه فرهنگ ها و تمدن ها 4نظر می گیرند )

به عنوان یکی از بزرگترین و باالترین همه فضایل در نظر گرفته 
بیان می کند که خردمندی از سه  1(. همچنین یانگ1شده است )

مولفه از جمله انسجام شناختی، تجسم خرد در اعمال و تاثیرگذاری 
ران در دراز مدت برای حفظ مصالح جمعی مثبت بر خود و دیگ

خرد را ترکیبی از ویژگی های  2(. آردلت5تشکیل می شود )
(. 6شخصیتی با سه مولفه شناختی، تاملی و عاطفی تعریف می کند )

مولفه شناختی بر تمایل مداوم فرد برای درک شرایط انسانی و 
ن ای بخصوص مسائل درون فردی و بین فردی، بعالوه دانش حاصل از

تمایل اشاره دارد. مولفه تاملی به توانایی درک مسائل از زوایای 
چندگانه و همچنین بررسی خود )خودارزیابی( و خود بینشی اشاره 
دارد. مولفه عاطفی به عنوان عشق دلسوزانه، توجه و مهربانی تعریف 
می شود )یعنی نگرش همدالنه مثبت نسبت به دیگران(. به رغم 

خرد، میان پژوهشگران و صاحب نظران این  دشواری در تعریف
حوزه نوعی توافق کلی وجود دارد مبنی بر این که خردمندی مشتمل 
بر دانش، بینش، تامل، تلفیق منابع فرد با منافع و رفاه دیگران است 

(. همچنین در سنت های فرهنگ های شرق و غرب خرد به عنوان 7)
مچون دانش، مفهومی چند وجهی با موضوع های گوناگونی ه

هیجان، خودتنظیمی، انگیزش، کارکرد اجتماعی، اخالق و همچنین 
ارتباط پیچیده بین این جنبه ها در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر 
خردمندی در طول سال ها با ویژگی هایی از قبیل، شخصیت، 
معنویت، قضاوت، اخالق، دانش ماهیت انسان و وسعت دید تعریف 

( افرادی که از قابلیت 9س مطالعات انجام شده )(. بر اسا8می شد )
های شناختی، ژرف اندیشی و عاطفی بهره مند هستند در مقایسه با 
همترازان خود، از لحاظ جسمانی سالمترند، از تحصیالت باالتری 
برخوردارند، روابط بهتری با دیگران برقرار می کنند، در بعد تجربه 

مرات باالتری را به دست پذیرش شخصیت )پذیرا بودن تجارب( ن
(. آردلت 10می آورند و از سالمت روانی بیشتری بهره می برند  )

2 - Ardelt 
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در پژوهش خود نشان داد که خرد خیلی بیشتر از سالمت جسمی، 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی، محیط فیزیکی و روابط اجتماعی بر 

 (.11سطح رضایتمندی و سازگاری زناشویی افراد تاثیر دارد )
ی رسد خردمندی زوجین شاخص مهمی در برقراری روابط به نظر م

خانوادگی شان باشد همچنین بر درک آنان از روابط نیز موثر است 
(. بنابراین خرد یکی از مفاهیم اساسی روانشناسی مثبت در بافت 12)

احتمالی داللت و استفاده آن در کار بالینی است که بر نیرومندی 
بت جهت ارتقای سالمت بهینه های شخصی و سامانه اجتماعی مث

(. خانواده مهمترین واحد جامعه است. 13در خانواده تاکید دارد )
ازدواج به این دلیل که ساختار اولیه را برای ایجاد یک رابطه 
خانوادگی و پرورش نسل آینده فراهم می کند، به عنوان مهمترین و 

به یک (. دستیابی 14اساسی ترین رابطه انسانی توصیف شده است )
جامعه امن نیاز به خانواده ای سالم دارد و خانواده سالم را در 
صورتی می توان به دست آورد که اعضای آن از سالمت روانی و 
خرد کافی برخوردار و ارتباط مطلوبی با یکدیگر داشته باشند. 
بنابراین، اگر اعضای خانواده و روابط آن ها سالم و استوار باشد، 

امعه خواهد داشت. مهمترین مساله در ازدواج و اثرات مثبتی بر ج
تشکل خانواده آرامش است که از سازگاری زناشویی زوج ها به 

(. سازگاری زناشویی، به عنوان سازگاری زوج ها 15دست می آید )
با زندگی روزمره و تغییر شرایط زندگی و تغییر مناسب این شرایط 

یندی در حال تغییر (، و فرا16در دوره زمانی ویژه تعریف شده )
است که شامل چهار جنبه از عملکرد زوج ها در زندگی مشترک 
شامل رضایت از زندگی، تعهد به ازدواج، توافق و یکدلی در زندگی 
زناشویی و تجلی و ابراز عواطف و احساس ها در درون زندگی 
زناشویی می شود. زوج هایی که با یکدیگر موافق اند از زندگی 

سبتا رضایت دارند، از ویژگی های شخصیتی شریک زناشویی خود ن
زندگی خود نیز ابراز رضایت می کنند، از مصاحبت با خانواده خود 
لذت می برند، به همراه یکدیگر به حل مشکالت زندگی می 

(. در 17پردازند و در نهایت از زندگی زناشویی خود رضایتمندند )
بر انصاری، نشان داد همین رابطه نتایج پژوهش مردانی ولندانی و جا

که خردمندی بیشترین سهم را در پیش بینی سازگاری زناشویی 
زوجین دارد. در نتیجه، هر چه ابعاد عاطفی خردمندی که مربوط 
به کاهش خود میان بینی، بهبود عواطف و رفتار نسبت به دیگران 
و نیز تمایل به افزایش عشق، همدردی و مهربانی است، قوی تر باشد 

(. رسولی، 18سازگاری و رضایتمندی زناشویی بیشتر است )میزان 
نیز در پژوهش خود نشان داد که خردمندی می تواند می توان 
سازگاری زناشویی در زوجین را پیش بینی نماید و باعث افزایش 

(. نتایج پژوهش خالویی با 19سازگاری زناشویی در زوجین گردد )
ناشویی با میانجی گری عنوان بررسی نقش خردمندی بر سازگاری ز

سبک های حل تعارض و هویت نشان داد؛ سازگاری زناشویی با 
سبک های حل تعارض و سبک های هویت و خردمندی رابطه 

 (.20معناداری دارد )
از همین روی یکی از عواملی که می تواند در خردمندی زوجین 
نقش داشته باشد احساس انسجام است. آنتونوسکی در حالی مفهوم 

ساس انسجام روانی را تعریف کرد که به جای کار بر روی اح

_________________________________ 
1 - Ngai & Ngu 

عواملی که باعث بیماری می شوند، به مدلی روی آورد که از عواملی 
حمایت می کنند که منجر به سالمت و بهزیستی انسان می شود 

(. احساس انسجام روانی از نظر آنتونوسکی شامل سه مولفه می 21)
رد از این که جهان قابل پیش . درک پذیری: توسعه درک ف1باشد، 

. توانایی مدیریت: توسعه درک فرد از 2بینی و قابل فهم است. 
. 3دسترسی به منابع مقابله ای و توانایی برای دستکاری واقعیت ها، 

معناداری: توسعه این که فرد معانی هیجانی، چالش ها و عالئقی در 
مفهوم دارای  (. اگر چه این2016، 1زندگی خود بیابد )نگایی و نگو

سه بعد است، اما به طور عملیاتی، آنها در یک مقیاس واحد مشخص 
می شوند که به طور نظری منعکس کننده جهت گیری کلی زندگی 

(. احساس انسجام روانی قوی، با ظرفیت باال برای مقابله 22است )
روانی و جسمانی سالم با استرس ها و چالش هایی که در طول زندگی 

(. در این راستا پژوهش ها نشان 23دهند، ارتباط دارد )فرد رخ می 
داده است افراد با احساس انسجام قوی با موفقیت بیشتری در برابر 

(. همچنین پژوهش ها نشان داده است 24استرس مقابله می کنند )
که حس انسجام نقش موثری در وضعیت سالمت جسمی و روانی 

 (.25و خردمندی دارد )
ری که در دهه های اخیر در حیطه ارتقای از متغیرهای دیگ

خردمندی به عنوان نقش میانجی در زوجین مورد توجه واقع شده 
است ذهن آگاهی است. رنج های انسانی اشکال متفاوتی به خود می 
گیرند و روان درمانی ها همیشه به دنبال راهکارهایی برای شکل 

(. 26ه اند )های متفاوت این رنج ها و افزایش سالمت انسانی بود
یکی از این راه ها که به دنبال یافتن آزادی نهایی و رهایی از این رنج 
های انسانی ظهور یافته است ذهن آگاهی است. ذهن آگاهی به علت 
ساز و کارهای نهفته در آن مانند پذیرش، افزایش آگاهی، حساسیت 
زدایی، حضور در لحظه و مشاهده گری بدون داوری می تواند ضمن 

ش عالئم و پیامدهای پس از بیماری اثربخشی درمان را افزایش کاه
داده و به پیشگیری از عود افراد اقدام کننده به خودکشی کمک 

(. رویکرد کابات زین برای درمان این مراجعان شامل 27کند )
وارسی بدنی یا فن آگاهی از بدن، یک سری تغییرات عمدی را در 

و سپس بر هر بخشی از بدن در  بر می گیرد که در آغاز بر کل بدن
(. با استفاده از تمرین 28یک شیوه بدون داوری متمرکز می شود )

های مبتنی بر ذهن آگاهی فرد یاد می گیرد که پاسخ هایی جایگزین 
ناراحتی های هیجانی بدهد و پاسخ های شرطی شده را کاهش می 

 عنوان یابد. در ذهن آگاهی افراد یاد می گیرند که تجربیات را به
تجربیات مجزا از خود و به عنوان یک حالت گذرا و موضوعی 

(. تمرینات ذهن آگاهی به دنبال افزایش 29برای تغییر بپذیرند )
پذیرش آگاهی متمایز از طریق تمرکز خاص بر ناراحتی های جسمی 
و هیجانی است و به مراجعین می آموزد که وضعیت های هیجانی، 

واکنش غیرارادی مورد مشاهده قرار جسمانی و شناختی را بدون 
(. بر اساس پژوهش ها، مراقبه متعادلی، مراقبه ذهن 30دهند )

آگاهی، مراقبه ویپاسانا، یوگا و سایر فنون مراقبه ای تاثیر قابل 
(. مطالعات 31توجهی در بهبود توانبخشی انواع مراجعان داشته اند )

دهای سالمتی نظیر نشان می دهد که درمان ذهن آگاهی با انواع پیام
( ارتباط دارد. 33( و استرس )32کاهش درد، اضطراب و افسردگی )
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تحقیقات دیگر نشان داده اند که ذهن آگاهی، خلق را بهبود می 
بخشد  و آموزش کوتاه مدت آن، افسردگی را کاهش می دهد و 

( و همچنین 34باعث افزایش سالمت روان این مراجعان می شود )
بود نشانه های استرس، اضطراب و افزایش اعتماد ذهن آگاهی به به

(. در پژوهشی 35به نفس و بهبود سازگاری زناشویی منجر می شود )
گزارش کرد که بین ذهن آگاهی و خردمندی رابطه  1دیگر آناالیو

(. دلیل انتخاب نقش میانجی ذهن 36مستقیم و معنادار وجود دارد )
ه مندی یعنی توانایی استفادآگاهی این است که عوامل بسیاری بر خرد

از استدالل عمل گرایانه برای حل چالش های مهم زندگی تاثیر 
دارند. متغیر میانجی باید متغیری باشد که در حل چالش های مهم 
زندگی نقش داشته باشد و بتواند تاثیر متغیرهای برون زا را تعدیل 
و اثر آن ها را در جهت حل چالش ها و رسیدن به سازگاری 

ماهنگ و یکپارچه کند. با توجه به این که ذهن آگاهی تالش ه
برای یکپارچگی همه تجربه ا در جهت سازگاری و ارتقای 
شخصیت است. بنابراین می تواند  بین متغیرهای هوش اخالقی، 
سازگاری زناشویی و انسجام روانی با خردمندی نقش میانجی داشته 

 باشد.
نقش موثر و واسطه گر ذهن در مجموع نتایج پژوهش ها حاکی از 

آگاهی در رابطه با سازگاری زناشویی و احساس انسجام با ارتقای 
خردمندی در زوجین است. از این رو ضرورت و اهمیت دارد به 
منظور حفظ و ارتقای خردمندی و تحکیم خانواده و جامعه باید 

توجه بیشتر به ذهن آگاهی، سازگاری زناشویی و احساس انسجام 
خانواده و جامعه مد نظر قرار داد. از آنجایی که تحقق در سطح 

یک زندگی موفق و سازگارانه و دست یافتن به اهداف متعالی 
خانواده در سایه خردمندی باعث ایجاد یک زندگی با کیفیت می 
شود، در این راستا به نظر می رسد ذهن آگاهی، سازگاری زناشویی 

زوجین ارتباط معناداری و احساس انسجام می توانند با خردمندی 
داشته باشند، شناسایی این رابطه و چگونگی بهره برداری از آنها، 
تاثیر مهمی بر خردمندی زوجین داشته باشد تا از این طریق بتواند 
خدمتی به دست اندرکاران خانواده از جمله روانشناسان و مشاوران 

اده ها این حوزه نموده و آنان را در راستای کمک بیشتر به خانو
یاری نماید. بنابراین به نظر می رسد حتی اگر ایده اصلی از خردمندی 
به عنوان یک نقطه پایانی آرمانی تحول انسان تا حد زیادی همگانی 
باشد، برخی از معانی خاص خردمندی ممکن است در فرهنگ ها 
متفاوت باشد و با تاریخ تغییر کنند. این در حالی است که بسیاری 

ای تجربی از این نظر حمایت می کنند که بسیاری از از پژوهش ه
گذاری می شوند. عمده پایه های خردمندی در طول جوانی پایه

های غربی نظریه ها و پژوهش های تجربی خردمندی بر نمونه
استوارند؛ از اینرو این مطالعه تالش دارد به این مساله بپردازد: آیا 

اساس سازگاری زناشویی و مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر 
 احساس انسجام با نقش واسطه ای ذهن آگاهی برازش دارد؟

 
 پژوهش. مدل پیشنهادی 1شکل 

 مواد و روش ها
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و همچنین این پژوهش به 
لحاظ روش گرداوری داده ها با استفاده از روش پژوهش همبستگی 

جامعه آماری پژوهش انجام شد.  الگویابی معادالت ساختاریو 
-1400کلیه زوجین )زن و شوهر( شهر تهران در سال حاضر را 

، تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه و اجرای پژوهش، طبق 1399
گانه شهر 22روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، از بین مناطبق 

منطقه و از هر منطقه با مراجعه به مکان های کلیدی این  5تهران 
ان های عمومی که مناطق )پارک ها، فرهنگ سراها و سایر مک

امکان حضور زوجین در آنجا وجود خواهند داشت( از زوجین در 

_________________________________ 
1 - Anālayo 

دسترسی که تمایل به شرکت در مطالعه داشته باشند، جلب رضایت 
شد تا به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دهند. معیارهای ورود به 

ماه، ساکن شهر  9پژوهش عبارتند از: طور مدت ازدواج حداقل 
سال و رضایت آگاهانه )به  50تا  20سنی بین  تهران بودن، دامنه

صورت کتبی( برای شرکت در پژوهش. معیار خروج نیز شامل ابتال 
به بیماری های مزمن شناخته شده )بیماری قلبی، دیابت و کلیوی( 

 تواند بینیابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه میدر مدلبود. 
 شود: گیری شده تعیینزهمشاهده به ازای هر متغیر اندا 15تا  5

5q<=n<=15q که در آن ؛q  تعداد متغیرهای مشاهده شده یا
حجم نمونه است. در این   nها )سؤاالت( پرسشنامه وتعداد گویه

 ذهن آگاهی

 

 سازگاری زناشویی

رضایت زناشویی، 

همبستگی زناشویی، توافق  

 زناشویی 

 

 خردمندی

 شناختی

 انعکاسی 
حساس انسجاما  

 قابل درک بودن

 قابل مدیریت بودن
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  354طورکلی آزمودنی و به 5پژوهش حجم نمونه برای هر سؤال 
ولی از آنجا که احتمال دارد بسیاری از  نفر در نظر گرفته شد.

ناقص جواب داده شوند، تصمیم بر این شد که  صورتبه هاپرسشنامه
 380وارد این پژوهش شوند و در نهایت  کنندهشرکت 400حداقل 

پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد. پس از تکمیل 
تورق شد و مورد بررسی  هاآنتوسط زوجین، تمامی  هاپرسشنامه

 قرار گرفت.
 

 ابزارهای پژوهش:
مه خرد آردلت : پرسشنامه خرد توسط آردلت در سال پرسشنا
گویه و سه خرده  39طراحی گردیده است. این پرسشنامه از  2003

سوال(  13سوال( و عاطفی ) 12سوال(، انعکاسی ) 14مقیاس شناختی )
تشکیل شده است که به منظور سنجش خرد به کار می رود. نمره 

ه ای است که برای نقط 5گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 
و « موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم»، «کامال مخالفم»گزینه های 

در نظر گرفته  1و  2، 3، 4، 5به ترتیب امتیازات « کامال موافقم»
می شود. همچنین برای تعدادی از گویه ها نمره گذاری به صورت 

کامال در مورد »نقطه ای است که برای گزینه های  5طیف لیکرت 
نظری »، «تا حدودی در مورد من صحیح است»، «صحیح استمن 

اصال در مورد »و « تا حدودی در مورد من صحیح نیست»، «ندارم
در نظر گرفته  5و  4، 3، 2، 1به ترتیب امتیازات « من صحیح نیست

، 85/0می شود. آردلت همسانی درونی در هر سه بعد به طور کلی را 
محاسبه  74/0، و بعد عاطفی را 75/0، بعد تاملی 78/0بعد شناختی 

کرد. همچنین وی ویژگی های روان سنجی آن از جمله پایایی 
( و پایایی بین ارزیابان را مثبت و معنادار و 56/0بازآزمایی آن را )

روایی همگرا آن را از طریق بررسی همبستگی آن با مقیاس بهزیستی 
نیز  شافیروان شناختی مناسب گزارش کرده است و تحلیل عامل اکت

 (.2003موید سه عامل نظری اندازه گیری شده بوده است )آردلت، 
سازگاری زناشویی اسپانیر : این آزمون که توسط اسپانیر به منظور 
سنجش سازگاری بین زن و شوهرها یا هر دو نفری که با هم زندگی 

سوال است و تحلیل عاملی نشان می  32می کنند، تنظیم شده؛ شامل 
د رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی، توافق زناشویی دهد چهار بع

 151و ابراز محبت را می سنجد. نمره گذاری این مقیاس از صفر تا 
و بیشتر نشان دهنده سازگاری بیشتر و رابطه  101است. کسب نمره 

بهتر و نمره های پایین تر از آن نشان دهنده سازگاری کمتر است. 
ق روش ضریب آلفای کرونباخ برای را از طری 96/0اسپانیر پایایی 

این مقیاس به دست آورد. وی همچنین به منظور به دست آوردن 
اعتبار سازه مقیاس سازگاری زناشویی، از مقیاس سازگاری زناشویی 
الک واالس استفاده کرد. همبستگی بین این دو مقیاس در میان افراد 

بنابراین،  بود. 88/0و در میان افراد طالق گرفته،  86/0متاهل، 
مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت تمیز دادن زوج های متاهل 
و مطلقه در هر سوال، روایی خود را برای گروه های شناخته شده 
نشان داده است. همچنین این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار 
است؛ زیرا با مقیاس سازگاری زناشویی الک واالس همبستگی دارد 

(. اسپانیر اعتبار این مقیاس را در کل 1390ران، )معین و همکا

_________________________________ 
1 - General Health Questionnaire 

برآورده کرده است که نشان می دهد از همسانی  96/0نمرات، 
درونی قابل توجهی برخوردار است. همسانی درونی خرده مقیاس ها 
را نیز بین خوب تا عالی برآورده کرده است که عبارتند از: مقیاس 

، توافق زناشویی 81/0، همبستگی زناشویی 94/0رضایت زناشویی 
 . 73/0و ابراز محبت  90/0

 50 نامهیک پرسشپرسشنامه احساس انسجام کیمیایی و همکاران: 
ت. شده اسسؤالی است که توسط کیمیایی، ارقبایی و جوزی ساخته

درک . قابل1نامه دارای سه مؤلفه برای سنجش میزان این پرسش
ودن وقایع ازنظر فرد . معنادار ب3. قابل مدیریت بودن و 2بودن، 

سؤال، مقیاس قابل مدیریت بودن  24باشد. مقیاس معناداری شامل می
سؤال را دارا است و در یک  20درک بودن سؤال و مقیاس قابل 6

( به روش لیکرت 5( تا خیلی زیاد )1ای از خیلی کم )درجه 5طیف 
 8.9. 16.21.22.27.39.41.46.47، 48شود. سؤاالت بندی میدرجه

 5که در طیف طوریشود بهبندی میصورت معکوس درجههب
شود. نمرات گذاری می( نمره5( تا خیلی کم )1ای خیلی زیاد )نمره

تر بیانگر ( و نمرات پایین250باالتر نشانگر انسجام درونی بیشتر )
نامه از در هنجاریابی این پرسش ( است.50انسجام درونی کمتر )

گیری شده ای نمونهای چندمرحلهخوشهآزمودنی که به شیوه  410
 40تا  18پرسشنامه به دست آمد که دامنه سنی  404بودند، تعداد 

سال داشتند. پرسشنامه انسجام درونی همسانی  5/22سال و میانگین 
، برای 935/0درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 

ابل مدیریت ، برای خرده مقیاس ق927/0خرده مقیاس معناداری 
باشد. می 886/0، برای خرده مقیاس قابل درک بودن 650/0بودن 

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره  4روایی صوری با استفاده ازنظر 
خانواده و دکتر کیمیایی استادیار دانشگاه فردوسی تأییدشده است. 

دانشجوی دختر  30آمده نتیجه اجرای آزمون بر روی دستپایایی به
ده است که به روش آلفای کرونباخ اجراشده است و آلفای و پسر بو

دهنده پایایی باالی آزمون دهد و نشانرا نشان می %85آمده دستبه
باشد. اعتبار همزمان پرسشنامه انسجام درونی از طریق همبستگی می

چنین تمام به دست آمد. هم GHQ1با پرسشنامه -556/0دار معنی
های سالمت داری با سایر مقیاسخرده مقیاس همبستگی معنی

 عمومی دارد.
سوالی توسط  15پرسشنامه ذهن آگاهی ریان و براون: این مقیاس 

ریان و براون  به منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به 
تجارب جاری زندگی روزانه ساخته شد. سواالت، سازه ذهن آگاهی 

میشه تا نمره تقریبا ه 1درجه ای لیکرت )از نمره  6را در مقیاس 
تقریبا هرگز( می سنجد. همسانی درونی سواالت بر اساس ضریب  6

گزارش شده است. این مقیاس یک  87/0تا  80/0آلفای کرونباخ از 
تا  15نمره کلی برای ذهن آگاهی به دست می دهد که دامنه آن از 

متغیر بوده و نمره باالتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است.  90
مقیاس با توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش  روایی این

اضطراب و افسردگی و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطف 
مثبت و حرمت خود کافی گزارش شده است. در ایران نیز در 

 85/0پژوهش جاللی و همکاران  ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 
 محاسبه شد.
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از مدل  فرضیه های پژوهشبا توجه به ماهیت سئوال پژوهش و 
الزم به ذکر است برای تجزیه  سازی معادالت ساختاری استفاده شد.

 Amosو  SPSS-19و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

V7.80  .استفاده شد 

 
 هایافته
 ( آورده شده است.1های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )یافته

 

 

 پژوهشهای مقیاسهای توصیفی خردهیافته .1جدول 
 شاخص آماری

 مقیاس
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

 0.24- 0.63 7.57 41.52 خردمندی شناختی

 0.91- 0.09 11.12 36.38 خردمندی انعکاسی

 0.63- 0.18 5.03 32.50 خردمندی عاطفی

 0.44- 0.08 14.74 59.99 قابل درک بودن

 0.48- 0.26 3.76 16.97 مدیریت بودنقابل 

 0.14- 0.36 16.63 71.28 معنادار بودن وقایع از نظر فرد

 0.22- 0.39 9.77 36.37 رضایت زناشویی

 0.62- 0.48- 4.54 13.89 همبستگی زناشویی

 0.55- 0.15- 11.68 38.14 توافق زناشویی

 0.81- 0.19 3.24 9.04 ابراز محبت

 0.27 0.40- 13.18 47.65 ذهن آگاهی

نشان می دهد از بین ابعاد سازگاری زناشویی بیشترین  1 نتایج جدول
ل نتایج مربوط به اجرای مد میانگین مربوط به توافق زناشویی است.

های اولیه در حالت استاندارد به همراه برخی از مهمترین شاخص
 برازش مدل اولیه در شکل و جدول زیر ارائه شده است. 

 
 مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده .2 شکل
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 مدل در حالت ضرایب استاندارد شده .3شکل 

 
 شاخص های برازش مدل اولیه .2 جدول

 نام شاخص
 شاخص های برازش

 حد مجاز مقدار
𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 3از  کمتر  2.21 

 1/0کمتر از 1RMSEA 0.05)ریشه میانگین خطای برآورد(
2CFI)9/0باالتر از  0.94 )برازندگی تعدیل یافته 

3NFI)9/0باالتر از  0.92 )برازندگی نرم شده 
4GFI)9/0باالتر از  0.95 )نیکویی برازش 

5AGFI)9/0باالتر از  0.94 )نیکویی برازش 

به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص های بدست 
آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند و این 
شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده 
برای این شاخص ها نشان می دهد که در مجموع الگو در جهت 

 در ادامه  شاخص اسبی برخوردار است.تبیین و برازش از وضعیت من
 های مدل اندازه گیری ابتدا گزارش می شود.

 

 

 ضرایب و معناداری بارهای عاملی مدل های اندازه گیری. 3جدول 

 مؤلفه متغیر
وزن 

 t sigآماره ی استانداردشده

 خردمندی
 0.001  0.69 خردمندی شناختی

 0.001 5.78 0.64 خردمندی انعکاسی

 0.001 5.09 0.56 خردمندی عاطفی

_________________________________ 
1 Root Mean Square Error Approximation 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
5 Adjusted Goodness of Fit Index 
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 سازگاری زناشویی

 0.001  0.22 رضایت زناشویی

 0.001 5.06 0.56 همبستگی زناشویی

 0.001 4.18 0.42 توافق زناشویی

 0.001 4.01 0.39 ابراز محبت

چهار مقیاس آید این است که عوامل هر برمی 3آنچه از نتایج جدول 
با توجه به  درصد دارند. 95بار عاملی معناداری در سطح اطمینان 

اینکه در مدل های آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها همان 
های پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم فرضیه

برای آزمون  به آزمون سایر فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.
 اثر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد. این فرضیه

 

 

 سازگاری زناشویی بر خردمندیضرایب و معناداری اثر مستقیم   .4جدول 

ضریب استاندارد  نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
 نشده

β آماره  استانداردشده
 معناداری

sig 

 0.001 4.82 0.66 2.71 مستقیم سازگاری زناشویی خردمندی

آید این است که سازگاری زناشویی اثر برمی 4آنچه از نتایج جدول 
سازگاری زناشویی با مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطۀ 

( است. β=66/0و  t=  82/4) به صورت مستقیم برابرخردمندی 
ازگاری سبنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم 

درصد اطمینان مورد تأیید بوده  95با زناشویی بر خردمندی زوجین 
برای آزمون این فرضیه اثر غیر مستقیم با آزمون سوبل  مورد است. 

 بررسی قرار می گیرد. 
 

 

 سازگاری زناشویی بر خردمندیضرایب و معناداری اثر غیر مستقیم  .5جدول 

ضریب  نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
 استاندارد نشده

β آماره سوبل استانداردشده sig 

 سازگاری زناشویی خردمندی
به واسطه ذهن 

 0.001 3.30 0.40 2.10 آگاهی

آید این است که فرضیه مطرح شده آنچه از نتایج جدول فوق برمی
در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم سازگاری زناشویی بر خردمندی 

 درصد اطمینان تایید می شود 95زوجین به واسطه ذهن آگاهی با 
(p<05/0.) 

 
 احساس انسجام بر خردمندی.  ضرایب و معناداری اثر مستقیم 6جدول 

 نوع اثر پیش بین متغیر متغیر مالک
ضریب استاندارد 

 نشده
β آماره معناداری استانداردشده sig 

 0.001 7.59 0.85 2.00 مستقیم احساس انسجام خردمندی

آید این است که عوامل احساس انسجام برمی 6آنچه از نتایج جدول 
احساس انسجام با اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطۀ 

( است. β=85/0و  t=  59/7به صورت مستقیم برابر )خردمندی 

ساس احبنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم 
 درصد تایید می شود.  95با انسجام بر خردمندی زوجین 

 
 

 بر خردمندی احساس انسجام.  ضرایب و معناداری اثر غیر مستقیم 7جدول 

 نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک

ضریب 
استاندارد 

 نشده

β آماره سوبل استانداردشده sig 

 احساس انسجام خردمندی
به واسطه ی ذهن 

 آگاهی
0.65 0.22 2.05 0.02 
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آید این است که فرضیه مطرح شده در برمی 7آنچه از نتایج جدول 
غیرمستقیم احساس انسجام بر خردمندی زوجین  ارتباط با وجود اثر

درصد اطمینان تایید می شود  95به واسطه ذهن آگاهی با 
(p<05/0.) 

 
 نتیجه گیری

 نیدر زوج یخردمند یارائه مدل ساختارپژوهش حاضر با هدف 
 یبا نقش واسطه ا یی و احساس انسجامزناشو یبر اساس سازگار

که سازگاری زناشویی اثر نتایج نشان داد انجام شد.  یذهن آگاه
سازگاری زناشویی با مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطۀ 

( است. β=66/0و  t=  82/4) به صورت مستقیم برابرخردمندی 
ازگاری سبنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم 

تأیید بوده درصد اطمینان مورد  95با زناشویی بر خردمندی زوجین 
نتایج پژوهش با یافته های رسولی  و ولندانی مردانی و  است.

به این ترتیب یکی از عوامل موثر در جابرانصاری، همسو است. 
میزان خردمندی و حفظ سالمت روانی انسان، برقراری و حفظ 
روابط بین فردی منسجم و سازگاری زناشویی و داشتن تماس 

رابطه زناشویی موفق باعث ایجاد اجتماعی مداوم و پایدار است. 
خردمند و ایجاد خلق مثبت در فرد می شود. سازگاری زناشویی در 
واقع نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های 
مختلف روابط زناشویی دارند و یکی از مهمترین شاخص های 
رضایت از زندگی است. بر این اساس رابطه میان خردمندی 

ناشویی، رابطه ای دو طرفه است و همان گونه که وسازگاری ز
افزایش خردمندی با افزایش سازگاری زناشویی رابطه دارد، افزایش 
سازگاری زناشویی نیز با افزایش خرد رابطه خواهد داشت. هر قدر 
خردمندی بیشتر باشد به همان اندازه میزان سازگاری زناشویی بیشتر 

ی، هیجانات و باورهای مثبت است و با افزایش خردمندی در زندگ
زوجین افزایش یافته و امیدواری باالیی جهت حل و فصل سختی 
های اجتناب ناپذیر و ناکامی ها خواهند داشت و در نتیجه با تعامل 
متقابل و تبادل عاطفی، فکری و عقلی زمینه دستیابی به معانی 

نه ارزشمندی و رضایت از زندگی را فراهم می آورند. خردمندی زمی
ای برای رشد روانی و اجتماعی زوج و بهبود روابط زناشویی و مقابله 
با فشارهای روانی و اجتماعی می باشد. نظر به مهمترین یافته پژوهش 
که بین میزان سازگاری زناشویی و میزان خردمندی زوجین رابطه 
معنی دار مستقیم وجود داشت، بنابراین به نظر می رسد هر چه ابعاد 

که مربوط به کاهش خودمیان بینی، بهبود عواطف و خردمندی 
رفتار نسبت به دیگران و نیز تمایل به افزایش عشق، همدردی و 
مهربانی است، قویتر باشد سازگاری زناشویی بیشتر است. خرد 
توانایی فهم آنچه انجام می دهیم و چگونگی انجام آن وقتی با 

 ابراین آموزشمشکالت و معضالت زندگی روبرو می شویم است بن
خردورزی در زوجین برای افزایش بهزیستی، بهبود تعامالت، کیفیت 
زندگی، سازگاری و رضایت زناشویی، اتخاذ تصمیم های منطقی 
پیشگیری از تعارض های آینده، به عنوان یک ضرورت پیشنهاد می 
شود. بدین صورت افراد با اتکا به خرد خود که ماهیت دیالکتیکی 

یا بر حسب زمان و مکان( و تاملی دارد تنوع دیدگاه )نسبی بودن قضا
ها، تضادها و محدودیت ها را می پذیرند و بر اساس مقتضیات 

زندگی واقعی به مصالحه هایی که الزمه حل چالش ها و مسائل 
 پیچیده و مبهم است تن می دهند.

که فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر نتایج نشان داد 
گاری زناشویی بر خردمندی زوجین به واسطه ذهن غیرمستقیم ساز

نتایج پژوهش با یافته  .درصد اطمینان تایید می شود 95آگاهی با 
(، خالویی، و کارنی و برادبوری، همخوانی دارد. 38های زارعی )

خردمندی به عنوان یکی از پیش بینی کننده های موثر برای 
رضایتمندی زوجین است و زوجین خردمند در مقایسه با زوجینی 
که از خردمندی کمتری دارند زندگی موفق تری داشته و از ثبات 

ذهن آگاهی به عنوان متغیر زناشویی بیشتری برخوردار هستند. 
شخصیت شده و افراد  میانجی باعث کاهش تفکر به نقاط تاریک

از تفکر بازتری برخوردار خواهند بود که این مهم در سازگاری 
زوجین تاثیر قابل توجهی بر جای خواهد داشت. همچنین از آنجا 
که خردمندی ویژگی مثبتی است که افراد از آن برخوردار هستند، 
میزان مناسب و باالی آن در بهبود توانمندی های ارتباطی و ادراک 

در خصوص مسائل ذهنی و شخصیتی تاثیرگذار خواهد بود که  فردی
بر این اساس می تواند در بهبود زندگی بین فردی و درون فردی از 
مزایای قابل توجهی برخوردار بوده و روابط افراد را بهبود بخشید 
که نتایج پژوهش حاضر را نیز می توان در همین راستا دانست. 

تغیرها را می توان این گونه تبیین همچنین، علت رابطه بین این م
نمود که از آنجا که خردمندی ترکیبی از باورها در مورد خویشتن 

شناختی، عاطفی و انعکاسی تشکیل و جهان است و از سه مولفه 
یافته است، افرادی دارای ویژگی خردمندی نسبت به کنترل رفتار 

ارند داف دخود توانمندتر بوده و تعهد بیشتری نسبت به مسائل و اه
که این مهم باعث خواهد شد که زوجین دارای ذهن آگاهی باالتر 
در مقابل مسائل و مشکالتی که در زندگی برای آنها پیش می آید 
از تالش الزم برخوردار باشند. این رفتار در بهبود سازگاری زناشویی 
آنها تاثیرگذار خواهد بود. سازگاری زناشویی، فرایندی است که در 

دگی زوجین به وجود می آید و الزمه آن انطباق سلیقه ها، طول زن
شناخت صفات شخصی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای 
مراوده ای است. بنابراین، سازگاری زناشویی یک فرآیند تکاملی در 
میان زن و شوهر است که در زندگی ایجاد، تقویت یا تضعیف می 

ی هستند که توافق زیادی با شود. زوجین سازگار، زن و شوهرهای
یکدیگر دارند و از نوع و سطح روابطشان و کیفیت اوقات فراغتشان 
رضایت دارند و مدیریت خوبی در زمینه وقت و مسائل مالی خود 
اعمال می کنند که در این زمینه خردمندی و ذهن آگاهی باعث 
بهبود عمل و عکس العمل های فردی و جمعی آنها خواهد شد. ذهن 

اهی افزایش دهنده میزان خردمندی است زیرا فرد به حالت آگ
آرامش می برد و به حالتی آرام با شفافیت ذهن و آرامش کامل می 
برد که این مهم در سازگاری زناشویی نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
عالوه بر این، علت رابطه بین خردمندی و سازگاری زناشویی را می 

خردمندی باعث روابط سالم تر می توان در این نکته دانست که 
گردد که بر این اساس در صورتی که این روحیه در بین زوجین 
جاری باشد، می توان گفت که آنها نسبت به شرایط محیطی از 
حساسیت کمتری برخوردار بوده و بهتر می توانند به سازگاری در 

 زندگی برسند.
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ستقیم بر نتایج نشان داد که سازگاری زناشویی اثر مهمچنین 
به سازگاری زناشویی با خردمندی خردمندی داشته است، رابطۀ 

( است. بنابراین فرضیه β=66/0و  t=  82/4صورت مستقیم برابر )
سازگاری زناشویی بر مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم 

نتایج  درصد اطمینان مورد تأیید بوده است. 95با خردمندی زوجین 
با یافته های رسولی، ولندانی مردانی و جابرانصاری، دشت بزرگی و 

این نتیجه را می توان این گونه تبیین (، همخوانی دارد. 38رسولیان )
کرد که احساس انسجام باعث می شود، فرد بتواند هیجانات و 
رویدادهایی را که در زندگی متحمل می شود، بهتر درک کرده و 

ند. آمادگی مواجهه با هر دو نوع هیجان مثبت و آنها را قبول ک
هیجان منفی را دارند، چالشگری را می پذیرند و برای تسهیل فرآیند 
مقابله به شناسایی منابع شخصی و اجتماعی اقدام می کنند. به نوعی 
تالش می کنند از وضعیت ناخوشایند به وضعیت خوشایند تغییر 

ساخت و گسترش هیجان موقعیت دهند. همچنان که اصل فرضیه 
مثبت نیز بیان کننده همین راهبرد است. داشتن احساس انسجام باال 
می تواند به شخص در جهت مقابله ذهنی با چالش های احتمالی 
کمک کند و همچنین کاهش استرس را در جهت همسویی با 
سالمت ذهن مدیریت کند. در این فرضیه احساس انسجام با 

دارد و این بدین معنا است که فردی با  خردمندی رابطه معناداری
معنی داری باال برای چالش های زندگی می تواند راه حلی پیدا کند 
و به سطوح باالی خردمندی دست یابد، همچنین می تواند در جهت 
ارتقا سطح ذهن آگاهی خود نیز از آن استفاده کند. افراد با احساس 

ی با شرایط محیطی انسجام قوی تر سازی و انعطاف پذیری بیشتر
خود دارند که این امر عملکرد آنها را بهبود می بخشد. داشتن 
احساس انسجام باال می تواند به شخص در جهت مقابله ذهنی با 
چالش های احتمالی کمک کند. با توجه به اهمیت رشد خردمندی 
در افراد و با توجه به اهمیت احساس انسجام و ذهن آگاهی پیشنهاد 

رشد این دو متغیر در افراد مختلف توجه شود. همچنین می شود به 
 توان گفت احساس انسجام یکدر تبیین دیگر نتایج این فرضیه می

منبع متفاوت تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سالمتی 
تعدیل می کند. این تعدیل از این طریق انجام می گیرد که احساس 

ز برخورد با عوامل استرس زا انسجام روش های سودمند و مفیدی ا
را در اختیار فرد قرار می دهد از این رو این احساس، فرد را قادر 
می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از 
خود نشان دهد. افرادی که احساس انسجام روانی قوی دارند در 

ا رس زاسترس های روزمره و حتی شرایطی که برای اغلب افراد است
تلقی می شود برای آنها جزیی از زندگی و طبیعی است که بستری 
برای یادگیری را فراهم می کند آنها باور دارند که هر آنچه برای 
مقابله با موانع و شرایط موجود الزم دارند در وجودشان نهفته است 

ها برای رشد خود در ابعاد و بنابراین سعی می کنند از تمام موقعیت
ز جمله رشد معنوی استفاده کنند. افراد دارای انسجام مختلف ا

دورنی مشکالت و درخواست هایی که با آنها مواجه می شود را 
ارزشمند تلقی می کند و در تجربیات ناخوشایند نیز به دنبال معنا 

ود رخواهد بود و بهتر بر مشکالت غلبه می کند. بنابر این انتظار می
ثری بر خردمندی و ذهن آگاهی داشته انسجام درونی بتواند نقش مؤ

 باشد.
پژوهش حاضر نیز همانند ساری مطالعات در حوزه علوم انسانی 

دارای محدودیت است. در این خصوص جامعه مورد مطالعه 
پژوهش حاضر تنها شامل زوجین شهر تهران بوده  است که در این 
 راستا در تعمیم نتایج به جامعه خارج از این حوزه باید جانب

گیری متغیرها که محدودیت ابزار اندازهاحتیاط را رعایت نمود. 
. داده ها فقط از پرسشنامه های خودگزارشی استفاده گردیده است

و تحلیل های پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی است و از این 
رو نتیجه گیری علّی در مورد داده ها صحیح نیست. و باید پژوهش 

ی با توجه به اثربخشهای طولی در این باره صورت بگیرد. بنابراین 
خرد و خردمندی در زندگی افراد و از طرفی نوظهور بودن این 

ها و وسایل شود از طریق رسانهناسی، پیشنهاد میمفهوم در روانش
، های اجتماعی مجازیارتباط جمعی از قبیل تلویزیون، رادیو و شبکه

سازی جمعی و ترویج مفهوم خرد و ارائه راهکارهایی در به آگاه
 جهت افزایش آن، پرداخته شود.
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