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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the development of a model of 
marital satisfaction based on executive functions with the mediation of 
empathy in working couples. The design of the current research is of a 
descriptive-correlation type. For this purpose, 500 working couples in 
Tehran were selected using stratified cluster sampling and responded to 
Barclay's Executive Functions Scale, Jolliffe and Farrington's Basic 
Empathy Scale, and Enrich's Marital Satisfaction Questionnaire. Data 
analysis was done using structural equation modeling. Also, SPSS and 
AMOS software were used to classify, process, analyze data and check the 
research hypotheses. The evaluation of the hypothetical research model 
using fit indices showed that the hypothetical model fits the measurement 
model (CFI=0.98, NFI=0.94, RMSEA=0.02). The results of the research 
showed that the executive functions through the mediation of empathy have 
a significant effect on marital satisfaction at the level of P<0.05. executive 
functions are indirectly effective in marital satisfaction through empathy. 
Therefore, to improve marital satisfaction, intervention in executive 
functions And empathy in working couples can be important 

Keywords: Executive Functions, Empathy, Marital Satisfaction, Working 

Couples. 
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 یبر اساس کارکردها ییزناشو تیمدل رضا نیتدو

 شاغل نیدر زوج یهمدل یانجیبا نقش م ییاجرا

  

 رانیا ن،یخم ن،یواحد خم ،یرشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو  یطاهره فضائل
 

 رانیا ن،یخم ن،یواحد خم ،یگروه مشاور، دانشگاه آزاد اسالم اریدانش   یدریحسن ح
 

 رانیتهران، ا ان،یگروه مشاوره، دانشگاه فرهنگ اریاستاد  پور  یدیحم میرح
 

  چکیده
 میاانییرر   باا  اجرایای  کارکردهاا  بر اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی تدوین مدل رضایت زناشویی 

 055همبستری اسات. بارا  ایان من اور      در زوجین شاغل بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همدلی

ا  انتخاا  شادند و باه مقیااس      ا  طبقاه  گیار  ووشاه   از زوجین شاغل شهر تهران باا اساتفاده از نموناه   نفر 

فاارینرتون و پرسشانامه رضاایت زناشاویی      جولیا  و  بارکلی، مقیاس همدلی اساسای  اجرایی کارکردها 

همچناین بارا    ها باا اساتفاده از مادل یاابی معاادخت سااوتار  انیاا  شاد.         اینریچ پاسخ دادند. تحلیل داده

 AMOSو  SPSS  افزارهاا  نار  هاا  پاژوهش از   و بررسای فرضایه   هاا  داده لیا تحل ، پارداز،،  بند طبقه

  برازندگی نشان داد کاه مادل فرضای، باا     ها شاوصاستفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از 

ج پاژوهش نشاان داد   . نتاای CFI ،89/5 = NFI،50/5 =(RMSEA=89/5  باراز، دارد   ریگ اندازهمدل 

معناادار  دارد.   ریتأث >50/5Pگر  همدلی بر رضایت زناشویی در سطح  باواسطهاجرایی  که کارکردها 

 رو نیا ازااست.  مؤثررضایت زناشویی  همدلی در طریق از و غیرمستقیم مستقیم طور بهاجرایی  کارکردها 

تواناد دارا   دلی در زوجین شاغل مای اجرایی و هم جهت بهبود رضایت زناشویی، مداوله در کارکردها 

 اهمیت باشد.

  .شاغل نیزوج ،ییزناشو تیرضا ،یهمدل ،ییاجرا یکارکردها :ها واژهکلید
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 مقدمه 

(. 0500، 1وانواده و کار دو حوزه مهم زندگی مدرن هستند  چونگ، چان، خنیر و وونگ

را در ساوتار  ا گسترده اشتعال هر دو زوج، تغییراتها  اویر، در طی سال رو نیازا

، 0 پالت، خیس، سو، ونگ و لیانگ وانوادگی اییاد کرده است ها نقش وانواده و

شاغل، سبب بروز  دوسر  ها ها، روابط و ساوتار وانواده در وانوادهنقش تغییر(. 0500

کار   و هم زندگی شده است که هم زندگی وانوادگی هاوانواده مسائل مختلفی در این

(. یکی از مسائل مهم مرتبط 1989، نور  و سماواتیان ،موسو   دهدمی ر قراررا تحت تأثی

، 9است  یو 9پذیرد، رضایت زناشوییمی ریتأثبا زندگی وانوادگی که از اشتغال زوجین 

شود که وضعیتی تعری  می عنوان بهرضایت زناشویی ر یک رابطه زناشویی، (. د0500

ارزیابی ذهنی از تما  تیربیات عاطفی و شناوتی در و  متأهلشامل تعامالت متقابل افراد 

( معتقدند 0510  6(. کوچار و شارما0500، 0چلیک، چلیک، یاواس و سولر ازدواج است 

رضایت زناشویی ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد که 

مطلو  زوجین نسبت به تواند انعکاسی از میزان شادکامی و احساس محسو  شده و می

پذیر  بیشتر منیر به انعطاف بخش تیرضاداشتن یک ازدواج رابطه زناشویی وود باشد. 

ها  روانی، سازگار  بهتر، طول عمر در مدیریت فشارها  زندگی، کاهش وطر آسیب

شود  ویزمن، ( و مشکالت سالمت روان کمتر می0519، 7بیشتر  ویزمن، گیلمور و سالینرر

  ووبی برا  بهزیستی، کنندهبینی(. همچنین رضایت زناشویی پیش0501، 9و بیچسابارا 

کیفیت زندگی وتعهد زناشویی در بزرگسالی بعد  است  نونز، مارتنیز، لیال، پیچورو، 

 ،فرامید (. در همین راستا نتایج 1955، رزاقیو  فردعلیزاده، 0500، 8نونز-فریرا، آیاخ
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نشان داد که زوجین هر دو شاغل از صمیمیت ( 1980  راد مو  کنشوو، ،پورابراهیم

 باشند.زناشویی کمتر  نسبت به زوجین یکی شاغل برووردار می

ها  استفاده از مفاهیم کلی، پژوهشرران بر ویژگی  جا ر سالیان اویر بهاز طرفی، د

ناوتی در ش، نقش متغیرها  نیب نیاند. دراها  فرد  زوجین تمرکز کردهتر و ویژگیجزئی

کارکردها   (.1951زادگان و زینالی، رایرانی، عیسی  زناشویی مطالعه شده است رضایت

ها  مکانیسماست که اشاره به  شناوتی  ترین ابعاد عملکردهایکی از اساسی 1اجرایی

روند و زمانی که فرد  کنترلی دارد که در تن یم شناوت و رفتارها  انسان به کار می

رسند  نصیر، تان و ا  شناوتی باختر  را اعمال کند، ضرور  به ن ر میهبخواهد مهارت

اجرایی معموخً برا  توصی  فرآیندها  عصبی  کارکردها اصطالح  (.0501، 0فن

ریز ، شناوتی پیچیده مانند توانایی فرد برا  تن یم توجه و تمرکز، ن ارت بر وود، برنامه

یر شدن در استدخل انتزاعی، حل مسئله، مهار پذیر  شناوتی، درگی، انعطافده سازمان

اوو ، لیم، شی، شود  ویلیامز، مکها، شروع تکالی  و تن یم هییان استفاده میتکانه

بعد ، برا  رفتار این ساوتارها  شناوتی چند (.0500و همکاران،  9کومار، ناگاراجان

غلی یا اجتماعی ضرور  ها  زندگی، اعم از تحصیلی، شهدفمند و حل مسئله در همه جنبه

 ریتأثگرفته در زمینه (. تحقیقات صورت0500، 9گوتیرز-گومز و تالرو-هستند  رودریرز

کارکردها  اجرایی بر رضایت زناشویی، نتایج متناقضی را گزار، کرده است. بروی از 

اند دار  را بین کارکردها  اجرایی و رضایت زناشویی گزار، کردهتحقیقات رابطه معنی

بروی دیرر از  که یدرحال (.1951رایرانی و همکاران، ، 1955، فتاحی و فر اخر س 

زاده ملکی، دار بین این دو متغیر هستند  باقرزاده، حسینمطالعات حاکی از نبود رابطه معنی

  متناقض در ها گزار،(. شاید یکی از دخیل 0500اوسکویی، زارع و برزوی فریمانی، 

 به همین میانیی بین کارکردها  اجرایی و رضایت زناشویی است.  ها مؤلفهن ر نررفتن 

آباد ، سپهر  شاملو، ور اند  هبرآمد ا   واسطهرهایمتغ بررسی دنبال به محققان واطر
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1همدلی که است داده نشان شده انیا  ها بررسی(. 0518صالحی فدارد  و بیردلی، 
 

کردها  اجرایی و رضایت زناشویی کار مؤلفهدو  هر با که است ییها مؤلفه ازجمله

پدران دارا  ( نشان داد که 0500  0برا  مثال نتایج دونگ، دونگ و چن دارد؛ ارتباط

همدلی شناوتی، افسردگی و تعارضات زناشویی کمتر و رضایت زناشویی باختر  را 

ند ( دریافت1988  براتی ی ونیعالءالد ،جهاندوست دالنیانگزار، کردند. در همین راستا 

دار  دارد. از سو  دیرر که همدلی عاطفی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی

نقص در حاف ه ( نشان دادند که 0505  9آلبرو و بابکوک-گودفر ، کیهو، باستارداس

  کارکردها  اجرایی( ممکن است توانایی مردان را برا  استفاده از ها مؤلفهفعال  از 

باعث افزایش پرواشرر  و وشونت نسبت به  یهیدرنتو فرآیندها  همدخنه کاهش دهد 

 آباد هاشمی نصرت و عبدالرحیم پور، بیرامی نتایجشریک زندگی وود شود. همچنین 

بینی  در پیش  دار بازدار  پاسخ و توجه پایدار نقش معنی حاکی از این بود که (1955 

 را همدلی تحقیقات، نتایج و شده مطرح پیشینه به توجه با .شناوتی و عاطفی دارند همدلی

 کارکردها  اجرایی و بین رضایت زناشویی میانیی  ها مؤلفهاز  یکی عنوان به توانمی

است.  نپرداوته مسئله این بررسی به مستقیم صورت بهپژوهشی  تاکنون ولی کرد عنوان

ظرفیت عاطفی و اوالقی  دهنده نشانکه همدلی عنصر مهمی از تعامالت اجتماعی است 

رو  آوردها  ن ر  (. 0500، 9 مالینوسکوا درک حاخت عاطفی دیرران است برا 

ظرفیت  در دو طبقه شناوتی و عاطفی جا  داد. همدلی شناوتی، توان یمپیرامون همدلی را 

 ها استدرک عقالنی تیربه شخص دیرر، ارزیابی و شناسایی حاخت عاطفی آن

به  (. در مقابل همدلی عاطفی0500، 0 چرویک، شمیری، هایپ، لیفرمن، انیائو و داهل

 ؛است عاطفی دیرر و اییاد یک ارتباطفرد ها  عاطفی پاسخ معنی ارائه پاسخ عاطفی به
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، 1 خن هییانی در مورد فرد دیرر استاین نوع همدلی شامل برانریختری  دیرر عبارتبه

می سبب ها  مختل  مانند رفتارها  کالمی و غیرکال درک و همدلی به شیوه (.0500

شان آگاه شوند و تال، کنند که  ها و نیازها  شریک زندگی به وواستهافراد شود  می

ها را درک کنند. این امر موجب احساس وو  زن و شوهر به  ها و عواط  آن احساس

بنابراین، همدلی ابزار  برا  تقویت ؛ (1951، نیاشیرالی و کاظمی، رجبی  شود یکدیرر می

کند  داهیر، سعد، است و نقش مهمی در همکار  بین افراد ایفا میها روابط بین انسان

 (.0500، 0موگلینی، خخنی و ابووالد

یک کارکردها  اجرایی رابطه بین رضایت زناشویی و توان گفت که می درمیموع

-تواند نقش واسطههمدلی می ازجملهرسد بروی از متغیرها رابطه وطی نیست و به ن ر می

 کارها راه بتوان کند تامی کمک متغیرها بین روابط درک رو نیازافا کند. ا  معنادار ای

کرد. از  طراحی و زناشویی تدوین از زندگی رضایت ارتقا  و بهبود من ور به را اساسی

 مواجه مختلفی ها تنش و مشکالت وود با زناشویی زندگی در زوجین سو  دیرر،

 از رضایت کاهش موجب مشکالت ینا کارآمد و مناسب وفصل حل عد  و شوندمی

 نارضایتی که  ریناپذ جبران لطمات اثرات و به توجه با شود.می زناشویی زندگی

 و وانواده گر  کانون حفظ اهمیت و همچنین گذاردمی فرزندان و وانواده بر زناشویی

تدوین مدل رضایت زناشویی بر اساس  باهدف حاضر پژوهش آن، فروپاشی از پیشریر 

 دها  اجرایی با نقش میانیی همدلی در زوجین شاغل انیا  گرفت.کارکر

 روش

 نوع از ،ها داده نحوه گردآور  لحاظ به و بنیاد  نوع از هدف، لحاظ به حاضر پژوهش

در  آمار  پژوهش شامل کلیه زوجین شاغل شهر تهران است. جامعه همبستری -توصیفی

ا  بود، به این صورت بوده که از  قها  طب گیر  ووشه بود. رو، نمونه 1951-1955سال 

و سپس از  شده انتخا تصادفی  صورت بهمنطقه  0منطقه شهر تهران  00بین ادارات دولتی 
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ها  ورود پژوهش بودند،  ها  شاغل در این ادارات که واجد مالک هر منطقه تعداد زوج

 متغیر هر را ب یابی معادخت ساوتار  مدل در ( معتقد است0510  1انتخا  شدند. کالین

 عاملی تحلیل در اما است؛ دفاع قابل 055 نمونه حیم حداقل اما است خز  نمونه 05 یا 15

 یابی مدل از اگر. متغیرها نه شود می تعیین ها عاملبر اساس  نمونه حیم حداقل تأیید 

است  خز ( نهفته متغیر  عامل هر برا  نمونه 05 حدود شود استفاده ساوتار  معادخت

 05متغیر آشکار وجود داشت که اگر برا  هر متغیر  11(. در این مطالعه 0559، 0سون جک

باشد. لذا با توجه به حیم کار  نفر نمونه مناسب می 005نفر هم در ن ر گرفته شود، تعداد 

نفر برا  این پژوهش در ن ر گرفته شد که در صورت ریز، بتوان به تعداد  015تعداد 

 055  مربوط به ها داده. از این تعداد، افتی دست ر متخصصان نمونه مطلو  بر اساس ن

ها   ها انیا  شد. مالک  آنها داده  رو صرفاً لیوتحل هیتیزبودند که  لیتحل قابلنفر 

ورود شامل: سکونت در شهر تهران، داشتن رضایت آگاهانه از حضور در پژوهش، داشتن 

ها  پژوهش، نداشتن اقدا  به طالق،  نامهسواد حداقل دیپلم و توانایی پاسخرویی به پرسش

ها  وروج شامل: عد  رضایت از شرکت در پژوهش و  مالک اشتغال هر دو زوج و

 ها  ورود بود. ابزارها  پژوهش به شرح زیر بودند: اشکال در هریک از مالک

 ابزار پژوهش

 و( 0510بارکلی   توسط مقیاس این (:BDEFS  9بارکلی اجرایی کارکردها  مقیاس

این . شد بالینی طراحی و بالینی غیر  ها تیجمع در اجرایی بازنمایی نارساکنشور باهدف 

 سال 91 تا 19 سنی برا  محدوده که است گزارشی وود ابزار یک سؤالی 98 مقیاس

همیشه(  تا    هرگزا چهاردرجه لیکرت طی  مبنا  بر به آن یده پاسخ و بودهاجرا  قابل

 کنش 0 هامقیاس ورده که این است مقیاس ورده پنج ملشا مذکور مقیاس. باشد می

 بازدار ، وود/ یوودکنترل، مسئله حل/ یده سازمان زمان، وود مدیریتی وود اجرایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kline, R. B. 

2. Jackson, D. L. 

3. Barkley's Functional Performance Scale 
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 استخراج نمره 7 ابزار این کنند. ازمی  ریگ اندازه هییان را جویی ن م انریزشی و وود

 این سؤال 11از  دیرر نمره و یکل نمره یک ها،مقیاس به ورده مربوط نمره 0 که شود یم

. آیدمیبه دست  ،اند شده مطرح ADHD در اجرایی  ها کنش فهرستعنوان  به که مقیاس

 که است این ADHD در اجرایی ها کنش فهرست عنوان بهسؤال  11این   گذار نا  علت

 هرستف این در نمره باختر  بالینی، ها گروه دیرر با مقایسه در ADHD به افراد مبتال

آن  ها سؤال جبر  جمع طریق از نیز هامقیاس از ورده یک هر نمره. اندنموده کسب

 دامنه ها،مقیاس ورده تعداد سؤاخت بودن متغیر دلیل به که آیدمی دست به مقیاس ورده

 مقیاس، بیانرر ورده هر در باخ نمرات ی،طورکل به اما متفاوت است؛ها باهم  آن نمرات

 ضریب کل مقیاس ( برا 0519  باشد. بارکلیمی اجرایی کنش آن در بیشتر نارسایی

 حل/ یده سازمان وود زمان، مدیریتی مقیاس وود ورده برا  و 81/5کرونباخ  آلفا 

/، 80، 89/5ترتیب  هییان به جویین م وود و انریزشی وود بازدار ،/ یوودکنترل ،مسئله

 کل آزمایی برا  باز اعتبار یبضرا همچنین است؛ کرده گزار، 89/5، 81/5، 89/5

 مسئله، حل/ یده سازمان وود وودمدیریتی زمان، مقیاس ورده برا  و 99/5مقیاس 

، 85/5، 99/5ترتیب  به هییان جویی ن م وود و انریزشی بازدار ، وود/ یوودکنترل

(. در جامعه ایرانی نیز نتایج پژوهش 0519شده است  بارکلی، گزار، 79/5و  60/5، 79/5

تحلیل عاملی تأیید  نشان داد الرو  پنج عاملی ( با استفاده از 1989هد  و همکاران  مش

بنابراین  .مقیاس نارسایی در کنشور  اجرایی بارکلی در جامعه ایرانی براز، ووبی دارد

ها ضرایب آلفا  کرونباخ برا  ورده مقیاس. همچنین باشدروایی مقیاس نیز مطلو  می

آلفا   به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز 86/5مقیاس را  کل و ب 80/5تا  95/5 بین

 آمد. به دست 78/5کل پرسشنامه نیز کرونباخ 

 شده ساوته( 0556  0فارینرتون مقیاس همدلی توسط جولی  و :2مقیاس همدلی اساسی

در بین  (0559سنیی این مقیاس توسط آلیبر و همکاران   ها  روان است. ویژگی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Basic empathy scale 

2. Jolliffe, D., & Farrington, D. P. 
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 05. نسخه نهایی مقیاس همدلی دارا  قرار گرفتایی نیز مورد ارزیابی آموزان ایتالی دانش

، 7، 0، 9، 0، 1  سؤال 11مقیاس عاطفی ا هییانی که از  مقیاس است. ورده ورده 0و  سؤال

، 8، 6، 9  سؤال 8مقیاس شناوتی که از  ( تشکیل شده است و ورده19، 17، 10، 19، 11، 9

(. این پرسشنامه 0556 ده است  جولی  و فارینرتون،( تشکیل ش05، 18، 16، 19، 10، 15

ا  است که پاسخ به هر عبارت آن  گزینه 0یک ابزار نرر، سنج و از نوع مقیاس لیکرت 

موافقم( قرار دارد. در مطالعه کار، استفانیاک،  کامالً  0مخالفم( تا  کامالً  1ا  از  در دامنه

( برا  کل مقیاس ضریب آلفا  کرونباخ 0519  1ریچارد-آمبروسیو، پنساخه و بیچید 

گزار، شده است.  71/5و شناوتی  99/5مقیاس عاطفی ا هییانی  و برا  ورده 97/5

(، پایایی کل مقیاس به رو، آلفا  کرونباخ 1980همچنین در تحقیق رجبی و همکاران  

 یهمدل ا هشت مادّه پرسشنامة با ابزار این همررا  روایی ضریب و 85/5به میزان 

به  90/5کل پرسشنامه نیز آلفا  کرونباخ  دست آمد. در پژوهش حاضر نیزبه 60/5 0باستون

 آمد. دست

 رضایت میزان سنیش برا  (:ENRICH) 3پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ

سنید. مقوله زندگی را می 10شد که  استفاده اینریچ تعدیل شدة پرسشنامة از زناشویی

 اصلی نسخة  ها تیفعال سؤال دارد. 15 هرکدا  هامقیاس سایر و سؤالی 0 آن اول مقیاس

 از متعدد   ها نر  مقیاس، سؤاخت بودن طوخنی به توجه با که است سؤالی 97 آزمون

باشد  الماسی می سؤال 90 در پژوهش کاررفته به و فر است  شده استخراج آن

است.  زناشویی روابط زا کلی  ریگ اندازه یک اینریچ زوجی مقیاس (.1998وهمکاران،

 -9ارتباطات،-9زناشویی،  رضایت -0آرمانی، تحری  -1پرسشنامه شامل، این  ها اسیمق

 نوع از سنج نرر، یک اصل در  که  ا نهیگز پنج صورت به تعارض، پرسشنامه حل

مخالفم تا  کامالًگزینه   پنج ها ماده از یک هر برا  این پرسشنامه .باشد یم است( لیکرت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Carré, A., Stefaniak, N., d'Ambrosio, F., Bensalah, L., & Besche-Richard, C. 

2. Baston Empathy Adjectives 

3. Enrich Marital Satisfaction Questionnaire 
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1فاورز و اولسون. باشد یمموافقم(  کامالً
 ورده برا  پرسشنامه آلفا  ( ضریب1898  

 قرار نیازا به ترتیب آرمانی تحری  و تعارض حل ارتباط، زناشویی، رضایت  ها اسیمق

به  آزمون ورده هر برا  پرسشنامه بازآزمایی اعتبار و 96/5، 5 /95، 99/5، 99/5 است

 پژوهش در پرسشنامه آلفا  ضریباند؛ و  کردهعال  ا 96/5، 91/5، 85/5، 80/5 بیترت

 09سؤال  حذف با  69/5 با برابر ترتیب به « نفر 795»زوج  960 تعداد با (1998  آسوده

(. در 1998آمد  الماسی وهمکاران،  دست به 77/5، 60/5 و 79/5 (شودمی 79/5 آلفا

 ت آمد.دس به 79/5کل پرسشنامه نیز آلفا  کرونباخ  پژوهش حاضر نیز

 ها یافته

نفر  01درصد( مرد بودند.  9/98نفر   098درصد( زن و  0/05نفر   001پژوهش  نیا در

کاردانی،  درصد( 9/98نفر   187، دیپلمدرصد(  9/09نفر   100 ،دیپلمزیردرصد(  0/9 

سن افراد  نیانریبودند. م سانسیل فوق درصد( 9/9نفر   18، لیسانسدرصد(  0/09نفر   191

 یفیتوص ها شاوص 1بود. در جدول  59/9سن،  اریسال و انحراف مع 90/91 نمونه

 یدگیکش ،یانحراف استاندارد، چولر ن،یانریمورداستفاده در پژوهش، شامل م  رهایمتغ

 .ارائه شده است
 

ها  داده عینرمال بودن توز یجهت بررس Zو آماره  یپراکندگ ،یمرکز یها . شاخص2جدول 

N=400 

 متغیرها
انحراف  ±ینمیانگ

 استاندارد
آماره  کشیدگی کجی

z 
Sig. 

 055/5 591/5 095/5 -199/5 69/6±75/98 مدیریت زمان

 501/5 590/5 57/1 690/5 88/7 ±96/99 یده سازمان

 055/5 509/5 591/5 -059/5 75/6 ±61/99 بازدار 

 565/5 595/5 970/5 976/5 57/0 ±60/00 وودانریزشی

 569/5 598/5 -590/5 070/5 05/0 ±00/00 تن یم هییان

 505/5 591/5 097/5 959/5 05/18 ± 70/160 کارکردها  اجرایی

 565/5 595/5 -106/5 589/5 90/0±05/09 شناوتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fowers, B. J., & Olson, D. H. 
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 متغیرها
انحراف  ±ینمیانگ

 استاندارد
آماره  کشیدگی کجی

z 
Sig. 

 055/5 506/5 -589/5 -109/5 96/6± 00/08 هییانی -عاطفی

 509/5 591/5 057/5 -199/5 81/8± 50/09 همدلی

 055/5 591/5 -160/5 190/5 07/6± 59/07 ارتباطات

 055/5 595/5 -990/5 150/5 97/0 ±05/06 حل تعارض

 578/5 599/5 -991/5 -597/5 80/9 ± 09/10 تحری  آرمانی

 055/5 500/5 -965/5 571/5 89/0 ±95/06 رضایت زناشویی

 565/5 595/5 509/1 -599/5 61/16±00/80 رضایت زناشویی کلی

از متغیرها  پژوهش انحراف جد  از توزیع بهنیار  کی چیدهد هنشان می 1نتایج جدول 

؛ قرار دارد (- 9و  9 و کشیدگی در دامنه ( 0-و  0 ها در دامنه کیی توزیع نمره و ندارند

 برا  (،VIF  واریانس تور  عامل از .ها را بهنیار فرض کردتوان توزیع دادهبنابراین می

 متغیرها برا  هر یک از آنمقادیر  که شد استفاده نیب شیپ بین متغیرها  وطی رابطه

 را 0/5تقربیاً  پژوهش این (،Tolerance  تحمل آماره همچنین .بودند 15تر از  کوچک

 که شد استفاده فراوانی جداول از متغیر  تک پرت ها داده شناسایی برا  داد. نشان

 شده ارائه پژوهش متغیرها  همبستری ماتریس 0 جدول نشد. در پرتی شناسایی  داده

 است.

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس .1 جدول

 3 2 1 متغیرهای پژوهش

   1 کارکردها  اجرایی -1

  1 -997/5** همدلی -0

 1 981/5** -907/5** رضایت زناشویی -9

سطح  ، بین همدلی و کارکردها  اجرایی با رضایت زناشویی در0جدول  نتایج به با توجه

 بر مبنی پژوهش اصلی به پرسش پاسخ من وربه معنادار  وجود دارد. رابطه منفی و 51/5

همدلی  میانیی نقش رضایت زناشویی با توجه کارکردها  اجرایی و تبیین مدل اینکه: آیا

 افزار ایموسنر  و ت ساوتار خرو، مدل یابی معاد از دارد؟، براز، تیربی ها داده با
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 اند.گزار، شده ها  براز،شاوص نیتر مهم 9 جدول شده است. در استفاده 06 نسخه

 مدل در برازش های. شاخص3جدول 
 هایشاخص

 مدل برازش
  

  ⁄  GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

 50/5 89/5 89/5 87/5 89/5 01/1 آمده دست به مقدار

 ر،یپذ قابل حد
از  کمتر

9 

باختر از 

8/5 

باختر از 

8/5 

باختر از 

8/5 

باختر از 

8/5 
 1/5از  کمتر

 ینیب شیپ مدل براز، شده گزار، 9 جدول در که براز، نکویی ها مشخصه به توجه با

-شاوص من ر از شده ارائه مفهومی مدل و باشدمی ووبی نسبتاً سطح رضایت زناشویی در

 شکل .دهدمی رضایت زناشویی ارائه بررسی جهت را مناسبی مدل، چارچو  براز، ها 

 .دهدمی نشان را مسیرها ضرایب استاندارد با همراه حاضر هشپژو شده آزمون الرو  1

 
 مسیرها ضرایب استاندارد با همراه شده آزمون . الگوی2شکل 

 غیرمستقیم و مستقیم اثر حاکی از رابطه، وجود شود،می مشاهده 1 شکل در که طور همان

 گزار، غیرهامت مستقیم اثرات 9جدول  در .رضایت زناشویی است کارکردها  اجرایی بر

 .است شده
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 رضایت زناشویی کارکردهای اجرایی و همدلی بر مستقیم. ضرایب مسیرهای 0جدول 

 مسیرهای مستقیم
ضریب 

 ( 𝛃بتا 

خطای معیار 

(S.E) 

نسبت بحرانی 

(C.R.) 
 معناداری

 551/5 -079/6 179/5 -710/5 همدلی ←کارکردها  اجرایی 

 519/5 -975/0 099/5 -995/5 رضایت زناشویی ←کارکردها  اجرایی 

 559/5 850/0 170/5 999/5 رضایت زناشویی ← همدلی

 رضایت زناشوییبا  ییاجرا  کارکردها، مسیرها  مستقیم بین 9با توجه به جدول 

 519/5)p  995/5-)𝛽 551/5ی  همدل و)p  710/5-)𝛽 اثر معنادار است. جهت بررسی 

 بوت آزمون از ا  اجرایی رضایت زناشویی،کارکرده بین رابطه در همدلی میانیی متغیر

 .شد استفاده ماکرو استروپ در برنامه

 کارکردهای اجرایی بر رضایت زناشویی با نقش میانجی همدلی . نتایج بوت استروپ بین5جدول 

 مسیر غیرمستقیم
ضریب 

 مسیر
 بوت

 59/0سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 -509/5 -199/5 591/5 -118/5 ت زناشوییرضای ← همدلی ←کارکردها  اجرایی 

و پایین این  خدر این رو، چنانچه حد باآمده است. پ رونتایج بوت است 0بر اساس جدول 

دو منفی باشند و صفر مابین این دو حد قرار نریرد در آن صورت  دو مثبت یا هر آزمون هر

د کارکردها  اجرایی بر . این قاعده در موردار وواهد بود ی غیرمستقیم معنیمسیر علّ

در  توان گفت همدلیبنابراین می؛ کندصدق می رضایت زناشویی با نقش میانیی همدلی

 کند.رابطه بین کارکردها  اجرایی با رضایت زناشویی زوجین شاغل نقش میانیی ایفا می

 گیری بحث و نتیجه

ایی با نقش تدوین مدل رضایت زناشویی بر اساس کارکردها  اجر باهدف حاضر پژوهش

میانیی همدلی در زوجین شاغل انیا  گرفت. نتایج نشان داد که نقص در کارکردها  

دار  دارد. این یافته با نتایج غدیر  و سلیمانی اجرایی با همدلی رابطه منفی و معنی
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 0(، کاسکیا و بار0511  1(، ملی و پاسکار1955و همکاران   پور میعبدالرح(، 1955 

توان باشد. در تبیین این یافته می( همسو می0519  9( و زینات0518  9(، فریسن0516 

-رسد همدلی نسبت به تغییرات کارکردها  اجرایی حساس است. میبه ن ر میگفت که 

کند تا رفتار همدلی گونه برداشت کرد که کارکردها  اجرایی به فرد کمک میتوان این

ک ذهنی دیرران برسند، با کمک وودکنترلی ریز  شروع کنند، بتواند به دررا با برنامه

آیند، با کمک حاف ه وود، بتواند وود را در شرایط مشابه فرد  فائقبتواند بر هییانات وود 

وود را با شرایط  سو کپذیر  بتواند از یدیرر به یاد بیاورد و با استفاده از کارکرد انعطاف

وود را داشته باشد  ملی و پاسکار،  وفق بدهد و از سو  دیرر توانایی تغییر شرایط ذهنی

شناوتی نقص در کارکردها  اجرایی باعث  بر اساس دیدگاه اجتماعیاز طرفی  (.0511

ار  حاخت عاطفی منطبق ذگشود و مانع به اشتراککاهش تمایز بین وود و دیرران می

مشغولیت شود، برا  نمونه کاهش بازدار  پاسخ منیر به حاخت عاطفی دیرران باشد می با

 ز ، توما و  شودکاهش همدلی می شود و به دنبال آن باعثفرد با دیدگاه وود می

ارکردها  اجرایی ( نشان دادند ک0516در همین راستا کاسکیا و بار  . (0519، 0سوچان

برذارد،  ریهایی مانند جلب و حفظ توجه بر توانایی همدلی تأثتواند از طریق مهارتمی

ها  محیطی  زبان بدن، حاخت صورت و تن فی فرد دیرر و نشانهعاط توجه به وضعیت

ها  صدا..( توانایی فرد در دیدگاه گیر   در ن ر گرفتن دیدگاه دیرران( در موقعیت

بخشد و به دنبال آن توانایی تن یم احساسات و دادن پاسخ مناسب به مختل  را بهبود می

را ناشی از توانایی فرد به توجه پایدار بر  توان همدلیهمچنین می. یابددیرران بهبود می

که به بررسی رابطه همدلی و ( 0518(. فریسن  6،0519 هیس جزئیات رویداد دانست

کنندگان  ، بیان کرد در شرایطی که توجه شرکتاستکارکردها  اجرایی پرداوته 
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د دهد که نحوه حضور فرها  همدلی متفاوت است و این نشان میشود پاسخمنحرف می

کند. درواقع برا  اینکه فرد میی نیب شیدر احساسات فرد دیرر، پاسخ همدلی بعد  را پ

 .همدلی بکند، ابتدا باید به وضعیت عاطفی فرد دیرر توجه کند

یافته دیرر این پژوهش حاکی از این بود که کارکردها  اجرایی با رضایت زناشویی 

 1یافته با نتایج پرانک و کاریمانسدار  دارد. این زوجین شاغل رابطه منفی و معنی

آباد ، سپهر  شاملو، صالحی ور (، 0511  0(، پرانک، کاریمانس و ویربولدوس0519 

همسو است. در ( 1955  غضنفر  و چرامی ،احمد  ،شهباز (، 1987  بیردلی وفدرد  

کارکردها  اجرایی شامل یک سر  طور بیان کرد که توان اینتبیین این یافته می

تن یم کردن و شکل دادن به رفتار  ایندها  کنترل شناوتی است کاه باهم در جهاتفر

 بااز  مهمای هادایت و کنتارل رفتاار نقاش در و رونادمی مبتنی بر اهاداف باه کاار

 زناشویی حفظ ارتباط است. رضایتاهداف اساسی در  یکای از(. 0511 پرانک،  کنناد می

هاا  مخار  کاه ارتبااط را تخریب با حتی به با تکانهدر هر زندگی زناشویی مواجهه 

 کشاند گریزناپذیر است. درواقع تعارض بخشی از زندگی زناشاویی اسات.نابود  می

( معتقدند زمانی که 1987آباد  و همکاران، ، به نقل از ور 0559  راساابوت و وان خنااچ

دکار تمایل به رفتارهایی در راستا  طور وو شود، افراد در ابتدا و بهتعارضات اییاد می

ها بار  کاه آیاا آندهند، اما ایننشان می (هاا  تکانشیپاساخ  شاانها  هییانیتکانه

اتری دارد: بس کننادهکنند یا ناه باه دو عامال تعادیلعمل می التشانیاسااس ایان تما

یعنای  شاود؛یای مرباوط مایکارکردهاا  اجرااین دو عامل توانایی به  انریاز، و تواناایی.

شان را تغییار دهناد کاه هام انریازه داشته باشند و هم توانند رفتار تکانشیمی زماانی افاراد

 توانا باشند و این توانایی بدان معناست کاه دارا  سطوح باخ  کنترل اجرایی باشند

طور بیان کرد که ینتوان احیطه روابط زناشویی نیز می(. در 0519 پرانک و کاریمانس، 

ها  کند که به موجاب آن افراد از تکانهریز  میاجرایی تغییر شکل انریز، را پی کنتارل

این  دهند؛ کها همسر وود پاسخ میبشوند و در عوض به نفع ارتباط نفع شخصی دور می
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آباد  و همکاران، تواند سازگار  و رضایت زناشویی را به دنبال داشته باشد  ور امر می

رساند تا بتواند به ارزیابی بر این اساس کارکردها  اجرایی به زوجین یار  می(. 1987

شود تا این رفتار وود پرداوته و رفتارها  نامطلو  را تعدیل نمایند. این روند سبب می

ها  تارها  ناسازگار وود را به مرور کم نموده و به همان نسبت نیز از میزان چالشافراد رف

و  شهباز کند  شان افزایش پیدا میارتباطی با یکدیرر کاسته شده و رضایت زناشویی

 (.1955همکاران، 

زوجین شاغل  رضایت زناشویی با همدلیاز دیرر نتایج این پژوهش این بود که 

(، رجبی و 1989نور    مولو  و نادر ،دار  دارد. این یافته با نتایج نیرابطه مستقیم و مع

فاطمی  و احمد  اردکانی(، 1988و همکاران   جهاندوست دالنیان (،1951همکاران  

(، چلیک و 0559  1(، گوردون و باکو 1955  مهدویان و غفوریان قهرمانی(، 1989  عقدا

توان گفت که در تبیین این یافته میباشد. ( همسو می0518  0( و جانگ0500همکاران  

آمیز داشته باشند و به ها نسبت به یکدیرر نراه توجهشود که زوجهمدلی باعث می

دهی به همسر ها  همسر وود اعتبار دهند و این امر باعث افزایش احترا  و ارز، گفته

شود. ها منیر میآنها و بهبود ارتباط شود و این مورد وود به کاهش مقاومت در زوج می

  آن حس همدلی موجب افزایش جا بهو  افتهی کاهشها سوءتفاهم بین زوج یهیدرنت

 به نقل از 1889  9(. خنگ1989نادر  و همکاران، شود  رضایت زناشویی آنان می

که ی نیز همسو با نتایج پژوهش حاضر نشان داد زمان( 1955، مهدویان و غفوریان قهرمانی

همدیرر را از زاویه دید وود و شریک  ند جهان را از دیدگاه یکدیرر ببینند وهمسران بتوان

آن رضایت  که در شودمی ا ببینند، این توجه و تمرکز منیر به رابطه دیرران  جا وود به

بر همین اساس گوردون د. شومی روابطشان یابد و موجب استحکا  بیشترها افزایش میآن

نند که همدلی یک نقطه حیاتی برا  بهبود روابط زناشویی است ک( بیان می0559و باکو   

کنند. این سه جزء شامل دیدگاهی سه جزء را برا  رخ دادن همدلی شناسایی می ها آنو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gordon, K. C., & Baucom, D. H. 

2. Jung, S.Y. 

3. Long, E.C 



 707 |و همکاران   یفضائل؛ ...یبر اساس کارکردها ییزناشو تیمدل رضا نیتدو

بیند. کاهش میل به افکار منفی و و منطقی از یک رابطه است که کل تصویر را می گرا عمل

دد یا تیدید ساوتار باورها در مورد رابطه ی میده سازمانتنبیه نسبت به شریک زندگی؛ و 

بنابراین همدلی در روابط زناشویی، حل تعارض بین زوجین را ؛ و شریک زندگی است

کند و با دور شدن از احساسات و باورها  منفی، رضایت از زندگی را افزایش  تسهیل می

 (.0500دهد  چلیک و همکاران،  می

یانیی بین مر این بود که همدلی نقش مدل بیانراز  آمده دست بهیافته مهم 

همدلی  بر اینکه هنی عالوعدارد؛ ی هزناشویی را برعهد کارکردها  اجرایی و رضایت

قیم هم نقش تغیرمس صورت بهدهد می ت تأثیر قرارحقیم رضایت زناشویی را تتطور مس به

 وی از نتایجکند. این یافته با برمی ه ایفاتقل و وابستمس متغیرود را مابین دو ومهم 

 (،0505و همکاران   1کریستوفانی، سیسو، کریستوفانی، فانتوز ، اینروگیاتو، موراتور 

 9کالیفا، رافائلی و ایکس-(، سند، خویدور، خزاروس، بار0505  0و سو لئویان، هونگ، 

ها  توان به واستراهدر تبیین این یافته می( همسو است. 1951(، رجبی و همکاران  0517 

نشان  ی مشترک بین کارکردها  اجرایی و همدلی اشاره کرد؛ مطالعات تصویربردار عصب

همدخنه و کارکردها  اجرایی  فعالیت نواحی مختل  پیشانی در پاسخ داده است که

بر قسمت پیشانی مغز،  ریتأثبا  کارکردها  اجرایی (.0505 یان و همکاران  درگیر است

تر تی مغز تقویت و سبب اییاد تعامالت اجتماعی سازندهریز  را در فرایندها  شناوبرنامه

کریستوفانی و همکاران، شود  همدلی می ازجملهتر و بروز رفتارها  اجتماعی سازنده

درک  ها  هییانی راگردد فرد نتواند پیا آسیب ناحیه پیشانی سبب می رو نیازا (.0505

شناسی رشد نیز به ارتباط بین  ها پاسخ دهد. همچنین تحقیقات در روان کرده و به آن

ظرفیت درک شرایط روانی وود و دیرران  ژهیو کارکردها  اجرایی و شناوت اجتماعی به

کارکردها  اجرایی ( معتقد است که 0519(. همچنین هیس  0518 فریسن،  اشاره دارد

به افراد  صورت که کارکردها  اجرایی. به این همدلی باخ وواهد بود شرط شیباخ پ
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ریز  کنند، تکانشی عمل نکنند، تا بتوانند روابطشان را با دیرران برنامه کندمک میک

روز کنند، تفاوت  به ها را اطالعات عاطفی دیرران را حفظ کرده و در صورت لزو  آن

در ادامه زمانی که . دیدگاه وودشان با دیرران را درک کنند و همدلی بیشتر  نشان دهند

و  هااحساس درک به قادرکنند بط زناشویی وود استفاده میزوجین از همدلی در روا

 است ممکن در طول تعامل و ارتباط با او هستند و همین امر همسر وود  ها دگاهید

 کنند؛ زیرا هر یک از طرفین حل تر و موردقبول ترآسان زناشویی را به شکل ها تعارض

 و وود این توانایی کندمی و همسر، را درک پذیردمی را مقابلش ها  طرفحساسا

زناشویی  روابط که در هاییزوج بنابراین کند؛می تشدید کمتر آنان را میان ها تعارض

دیدگاه و دنیا  همسر وود داشته باشند، حمایت  درک بیشتر  از کنندمی سعی وود

 تیربه را باختر  و رضایت زناشویی رابطه آنان کیفیت یهیو درنت کنندمی بیشتر  نیز از او

( نشان 0517(. در همین راستا روسن، مونی و مایس  0517د  سند و همکاران، کننمی

 یکدیرر ببینند هرا از نران ه باشند که دنیا  پیراموتاین توانایی را داشها دادند که اگر زوج

ها و رضایت آن رک قرار دهند،تدیرر در زندگی مش  شریک جا بهن را ودشاوو 

 مثبت ناشی از همدلی موجب عاطفة همچنینیابد. شان افزایش میابطهاستحکا  و دوا  ر

افزایش با  تیدرنها شود کهمیوالق مسئلة  ر و تفکر حلتبیش شناوتیروان پذیر طافعان

توسط  نشد حس درک افزایشها، ارضتعها و کاهشت شریک ها  مثبت بینارتباط

 (.1951رجبی و همکاران،   شودمی رضایت زناشویی افزایش سبب قیمتمس طور به شریک،

هایی مواجه بود؛ نتایج پژوهش این پژوهش نیز مانند سایر تحقیقات، با محدودیت

محدود به شهر تهران و زوجین شاغل در این شهر است؛ بنابراین باید در تعمیم آن به 

بر آن، مقطعی بودن پژوهش و عالوه  جوامع و شهرها  دیرر جانب احتیاط رعایت شود.

ها  این ها نیز از دیرر محدودیتوودگزارشی برا  سنیش سازه ها استفاده از پرسشنامه

ها  دیرر سنیش مثل طولی و با استفاده از رو، یک طرح تحقیق هستند. شاید در

بتوان روابط همبستری و علی بین این متغیرها را بهتر بررسی  مصاحبه و مشاهده رفتار ،

در زنادگی زناشاویی  همدلی و کارکردها  اجراییقاش و اثار همچنین با توجه به ن نمود.
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ارتقاء ها  مبتنی بر ها و درمانران حوزة وانواده، به رو،ردرمان و افاراد، مشااوران

 در امر مشاوره و همچنین درمان مراجعان مبادرت ورزند.همدلی و کارکردها  اجرایی 

 تعارض منافع

آزاد واحد دانشراه  از مشاوره در رشته اولنویسنده  دکتر  رسالهاین مقاله برگرفته از 

مقاله  تدوین و نرار، در ذکرشده با ترتیب متناسب همه نویسندگان این مقاله .است ومین

تعارض  گونهیچه و اندنویسنده مسئول را پذیرفته ترتیب اسامی و و همری داشته سهم

 منافعی میان ایشان وجود ندارد.

 سپاسگزاری

 دانیم از تمامی افراد  که ما را در انیا  این پژوهش یار بر وود خز  می لهیوس نیبد

 مودند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.ن
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ها  دلبستری و رضایت    سبک (. رابطه1989نسرین.   ،فاطمی عقدا .،زهرا ،احمد  اردکانی

ه پزشکی میله دانشکد .گر  بخشش و همدلی: بررسی یک مدل زناشویی با میانیی
 10-00 (:9.1 60. دانشراه علو  پزشکی مشهد

(. مقایسه و 1980ایو .   ،مراد  .،ابوالقاسم ،وو، کنش .،تقی ،پورابراهیم .،حنانه ،امید  فر

رابطه وودتن یمی هییانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل 

 05-67 (:06 9. مشاوره شغلی و سازمانی .ادارات دولتی
نقش هو، موفق و  (.1988هاجر.   ،براتی .،زهره، الدینیءعال .،سوسن ،جهاندوست دالنیان

فرهنگ مشاوره  .گر سن همدلی عاطفی در رضایت زناشویی با در ن ر گرفتن نقش تعدیل
 198-106: (91 11 .و روان درمانی

(. 1987 ایمان اهلل.  ،، بیردلی.جواد ،، صالحی فدرد .زهره ،، سپهر  شاملو.راضیه  ،آباد ور 

مدل ساوتار  کارکردها  اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانیی 

 91-05 (:1  6. شناسی شناوتی فصلنامه روان .وودکنترلی
روابط ساوتار   (.1951  شیرین. ،، زینالی.علی ،، عیسی زادگان.فاطمه سادات ،رایرانی

شناوتی و باورها   ا  انعطاف پذیر  روان طهگرایی با رضایت زناشویی: نقش واس کمال

 67-79 (:7  11 ،شناسیرویش روان  .فراشناوتی
(. ارزیابی مدل رابطه ووددلسوز ، 1980منوچهر.  ، تقی پور .،مهد  ،حریزاو  .،غالمرضا ،رجبی

. مشاوره کاربرد  .گر  بخشش زناشویی در زنان زناشویی و افسردگی با میانیی  همدلی
6 0 :)1-00. 
(. ارزیابی مدل رابطة بین 1951ودییه.   ،شیرالی نیا .،فرزاد ،کاظمی.، غالمرضا ،رجبی

ها   نامه پژوهش فصل .گر  همدلی زناشویی آگاهی و رضایت زناشویی با میانیی ذهن
 199-189: (1 19 ی.شناوت کاربرد  روان

یر  شناوتی در رابطه پذ (. نقش میانیی انعطاف1955ریحانه.   ،فتاحی .،محمدرضا، فر ساخر 

 71-99 (:1 7. یشناوت روان  ها اسال  و پژوهش .هو، معنو  و رضایت زناشویی
(. اثربخشی آموز، 1955احمد.   ،غضنفر .، مریم ،چرامی.، رضا ،احمد  .،فریده ،شهباز 

کودک و رفتارها  اجتماعی کودکان دارا   -کارکردها  اجرایی بر تعامل والد
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 108-190: (90 11 .شناسی افراد استثنایی وانر .وودکنترلی پایین

بینی همدلی بر  پیش (.1955  تورج. ،آباد، هاشمی نصرت.منصور ،، بیرامی.رقیه ،عبدالرحیم پور

ها  اوتالل کمبود توجه/  کارکردها  اجرایی در کودکان دارا  نشانه  ها اساس مؤلفه

 09-60 (:1  15. یشناس رویش روان .بیش فعالی
(. بررسی مدل ساوتار  رابطه رضایت زناشویی با 1955مریم.   ،رزاقی.، سوسن ،فردعلیزاده 

(: 97 10. یدرمان فرهنگ مشاوره و روان .اوالقی و تعهد زناشویی-ها  شناوتی بنیان
090-008 

(. طراحی برنامة آموز، کارکردها  اجرایی و بررسی 1955اسماعیل.   ،سلیمانی .،فرهاد ،غدیر 

آن بر ارتقا  همدلی در کودکان مبتال به اوتالل طی  اوتیسم با عملکرد  میزان اثربخشی

 007-090 (:1 10. یشناوت ها  کاربرد  روان نامه پژوهش فصل .باخ

بینی رضایت زناشویی بر مبنا   (. پیش1955علیرضا.   ،مهدویان .،صفورا ،غفوریان قهرمانی

 .در زنان متأهل شهر تهران ها  دلبستری متغیرها  همدلی، تعهد زناشویی و سبک

 71-95 (:0 18. شناسی بالینی و شخصیت روان
 سبک (. رابطة1998طلب، رسول.   ابوالفضل.، حمایت فراهانی، الماسی، نفسیه.، وبیر ، محمد.،

 مدیریت نشریةعاد .  افراد با آن مقایسة و ورزشکاران در زناشویی رضایت و زندگی

 .79-97: 0. ورزشی

محمد.  ،حمزه لو .،جعفر ،حسنی .،زهرا ،حسین زاده ملکی .،فاطمه ،میردورقی.، علی ،مشهد 

ور   در کنش ها یی(. ساوتار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسا1989 

 .60-01(: 1 7. شناسی بالینی روان سال. بزرگ نسخه –اجرایی بارکلی 

اثربخشی آموز،  (.1989اسم.  ابوالق ،نور  .،حسین ،سماواتیان.، سید محمد ،موسو 

زندگی  تیفیساز  زندگی زناشویی بر افزایش ک زندگی کار  و غنی یبخش تیفیک

 158-191(: 0 8. مشاوره کاربرد  .ها  شاغل کار  و رضایت شغلی در بین زوج

 شهر زوجین زناشویی رضایت ینیب شی(. پ1989.  ابوالقاسم نور ، ،.حسین مولو ، ،.لیال نادر ،

 9 16 .کاربرد  یشناس روان در پژوهش و دانش. بخشودن و همدلی اساس بر ناصفها

 .70-68 :((60 پیاپی 
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