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Abstract
The purpose of this study is presentation the structural model of executive functions and extramarital
relationship with mediating role of self-control. The 210 samples were selected by convenience sampling. In
experimental situation, for assessing executive function participants did computerized exams include: Stroop,
Wisconsin, Go No Go and N- Back and completed self-control questionnaire of Tangney and attitudes toward
infidelity scale of Whatley. Data was analyzed through regression, structural equation modeling. Model has a
suitable fit. Results shows that executive functions includes inhibition (-0.13), task switching (-0.13), working
memory (-0.16) and self-control (-0.10) had direct effect on extra marital relationship. Executive functions
includes inhibition (-0.23), task switching (-0.11), working memory (-0.27) had indirect effect on extra marital
relationship with mediation of self-control.

Keywords: Extra marital relationship, Infidelity, Executive functions, Executive control, Cognitive control,
Self-control.
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چکیده
باشد. روش پـژوهش حاضـر از نـوع    هدف مطالعه حاضر ارائه مدل ساختاري گرایش به روابط فرازناشویی با کارکردهاي اجرایی با میانجیگري خودکنترلی می

نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند. در شرایط آزمایشگاهی، ابتدا بـراي سـنجش   نفر نمونه  به شیوه210معادالت ساختاري بوده است. تعداد -همبستگی
هاي خودکنترلی تانجی (ان بک) و استروپ را انجام داده و سپس پرسشنامهآزمون کامپیوتري ویسکانسین، برو نرو، چند محرك پیشین4کارکردهاي اجرایی 

باشـد  لیل مدل با روش معادالت ساختاري از نوع رگرسیونی نشان داد که مدل داراي برازش مناسبی مـی و گرایش به روابط فرازناشویی واتلی را پر کردند. تح
دهند. همچنـین کارکردهـاي اجرایـی    بینی قرار میاز واریانس گرایش به روابط فرازناشویی را مورد پیش12/0و به طورکلی کارکردهاي اجرایی و خودکنترلی 

) اثـر مسـتقیمی بـر روابـط فرازناشـویی دارنـد. همچنـین        -10/0()  و خـودکنترلی -16/0() و حافظـه فعـال  -13/0(پذیري)، انعطاف-13/0شامل بازداري (
) با میانجیگري  نقش خـودکنترلی داراي اثـر غیرمسـتقیمی بـر روابـط      -27/0() و حافظه فعال-11/0(پذیري)، انعطاف-23/0کارکردهاي اجرایی  بازداري (
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مقدمه
اي بـر اسـترس،   روابط خوب و باثبات تاثیرات مثبت گسـترده 

تنظیم هیجانی، سالمت جسمی و روانی و امید به زندگی دارد 
؛ 2000، 2؛ ریس، کـالینز و برسـچید  1995، 1(باومیستر و لیري

). به رغم مزایاي بسیاري 2015، 3به نقل از هامبورگ و پرانک
که تک همسري و روابط متعهدانه در زنـدگی زناشـویی دارد،   

انـد کـه حفـظ روابـط     هـاي روانشـناختی نشـان داده   پژوهش
زناشویی براي طوالنی مدت کار آسانی نیست و حتی افـرادي  

اري توجـه بـه   اي با همسرشان دارند، بـازد که روابط صمیمانه
؛ 2007و همکـاران،  4یابنـد (مـانر  دیگران جذاب را دشوار مـی 

) و روابـط مانـدگار و   2018و همکاران، 5به نقل از یودا2009
حفاظت شده زناشویی، به خصوص بـه هنگـام سـختی هـا و     

تهدیدهاي ارتباطی، کار آسانی نیست.
کننـد، روابـط  از بین عوامل مختلفی که ازدواج را تهدید مـی 

اي مورد توجه محققان قرار گرفتـه  فرازناشویی به طور فزاینده
160اســت. روابــط فرازناشــویی مهمتــرین عامــل جــدایی در 

به نقـل  1989، 6فرهنگ مختلف شناسایی شده است (بتزیگ
%) 90). هرچنـد اکثریـت افـراد (   2011از پرانک و همکـاران،  

دانند (گـالوپ،  رابطه خارج از ازدواج را ناپسند و غیراخالقی می
رابطه فرازناشویی ) 2016و همکاران، 7به نقل از نگاش2007

و یـک رخــداد شــایع در ازدواج هاسـت (مــارین، کریستنســن  
) و شیوع روابط فرازناشویی در ایـاالت متحـده   2014، 8اتکینز

% بـراي  75% تا 33% و بین 70% تا 26امریکا براي زنان بین 
، 9اسـمیت -رتسـون مردان گـزارش شـده اسـت (ایـوس و رب    

که آمـار دقیقـی از روابـط    ). در کشور ما هم به رغم این2007
فرازناشــویی وجــود نــدارد، مراجعــه روزافــزون ایــن دســته از 

هـاي دادگسـتري در   مراجعان به مراکز مشاوره و نیز گـزارش 
باب رابطه فرازناشویی به عنوان یکی از دالیل طالق گویـاي  

اشد.برشد این پدیده در کشورمان می
تعریف روابط فرازناشویی گسترده است به نحـوي کـه طیـف    

وفـایی  شـود. بـراي برخـی بـی    وسیعی از رفتارها را شامل می
زناشویی داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج است، بقیه شامل 

سکس سایبري، تماشاي پورنوگرافی، درجـات  رفتارهایی مثل

1. Baumeister, R.F. & Leary, M.R.
2. Reis, H.T., Collins, W.A. & Berscheid, E.
3. Hamburg, M.E., & Pronk, T.M.
4. Maner
5. Ueda
6. Betzig, L.
7. Negash
8. Marin, R.A., Christensen, A. & Atkins, D.C.
9. Eaves  & Robertson-Smith

مختلــف صــمیمیت جســمی و غیرجنســی و حتــی صــمیمیت 
شود، فی با فرد دیگر که منجر به آسیب به رابطه اولیه میعاط

، 11؛ فریکـر و مـور  2005، 10است (هـرتلین، وتچلـر و پیرسـی   
ــگ 2006 ــوریچ و مان ــو، ج ــگران2014، 12، جینفری ). پژوهش
امااند،گرفتهنظردرپدیدهاینبرايمختلفیتعاریفواسامی
بنـابراین  ؛ اسـت آنبـودن پنهـانی هـا، آنهمۀمشتركجنبۀ

رابطه فرازناشویی هر فعالیـت رمانتیـک یـا جنسـی مخفیانـه      
گویند که در حالیکه فرد در یک رابطه کامال خصوصـی مثـل   

).2017، 13ازدواج قرار دارد، اتفاق می افتد (فیشمن و می
روابط فرازناشویی پیامدهاي جسمی، روانشـناختی و اجتمـاعی   

روابط زناشویی از اي دارد. یکی از مهمترین پیامدهايگسترده
دست دادن عشق و احترام همسـر و شکسـتن رابطـه اسـت.     
رابطه فرازناشویی موجب ضربه شـدید احساسـی بـه طـرفین     

شود. این نوع ارتباط باعث اضـطراب، بـروز نشـانه هـایی     می
) (کـانو و  PTSDشبیه به اختالل اسـترس پـس از سـانحه (   

نـین  ) و همچ2017نقـل از فیشـمن و مـی،    2000، 14اولیري
احساساتی مانند افسردگی، خشم، نا امیدي، عـدم اعتمـاد بـه    

ارزشـی در همسـر   نفس، از دست دادن هویت و احسـاس بـی  
زخم خورده و نیز باعث بروز احساس تردید، افسردگی، عـذاب  
وجدان، افزایش پریشانی روانشناختی و حتی گاه خودکشی در 

،15؛ هـال و فینچـام  1995شـود (بونـک،   همسر عهدشکن می
هـاي ناشـاد   ). روابط فرازناشویی فقط منحصر به ازدواج2005

هایی که دو نفر با یکدیگر شاد بوده و از نیست بلکه در ازدواج
و اند هم امکان بروز دارد (پرانکنظر جنسی نیز رضایت داشته

).2011همکاران، 
ــژوهش ــط    پ ــوثر در رواب ــل م ــر روي عوام ــف ب ــاي مختل ه

انـد، از جملـه ایـن    بیـان کـرده  فرازناشویی عوامل مختلفی را
عوامل شامل ماهیت ارتباط به عنوان مثال نارضایتی (اتکینـز،  

)، بافــت ارتبــاط، ماننــد فرصــت 2001، 16باوکــام، جاکوبســن
ــوط  2000(تریــاس و جیســن،  ــه فــرد مرب ) و عــواملی کــه ب

شوند، شامل باورها در مورد عشق و رابطه جنسی (فریکـر،  می
شخصـیتی  هايویژگینیز ) و1999؛ وایدرمن و هیورد، 2006

دانیــل و همکــاران، ، دلبســتگی نــاایمن (ماننــد خودشــیفتگی
سـمت و  هـا  پـژوهش به تازگی .نام بردتوان ) و... را می2013

10. Hertlein, Wetchler & Piercy
11. Friker  & Moore
12. Jeanfreau, Jurich & Mong
13. Fishman & May
14. Canoa  & O Leary
15. Hall, J. H., & Fincham, F. D
16. Jacobson, N. S.
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سوي بررسی عوامل و فراینـدهاي شـناختی مـوثر بـر روابـط      
در ایـن  هـا  پـژوهش انـد، هرچنـد   فرازناشویی را به خود گرفته

؛ 2015محدود است (هامبورگ و پرانـک،  زمینه بسیار اندك و 
).2011پرانک و همکاران، 

یکی از عواملی که در رابطه فرازناشویی مورد توجه قرار گرفته 
ها در طـی زنـدگی خـود بـا     است، خودکنترلی است. تمام زوج

ــه  ــدي و اغــواي گزین هــاي دیگــر مواجــه تعارضــات عالقمن
هـاي مخـرب   نهها در برابراین تکانیاز است زوج؛ کهشوندمی

مقاومت نشان دهند. در چنین شرایطی براي رفتار کـردن بـه   
اي سازنده، نیاز است که فرد هم انگیزش و هم توانـایی  شیوه

یک شریک ارتباطی خـوب بـودن را داشـته باشـد (فینکـل و      
انـد کـه ایـن    هاي اخیـر نشـان داده  ). پژوهش2001، 1کمپبل

ارد (هـامبورگ و  عامل توانایی، در حیطـه خـودکنترلی قـرار د   
هـاي  به عنوان مثال، هنگام برخورد با گزینـه .)2015پرانک، 

جایگزین جذاب، افرادي با خودکنترلی باال دشواري کمتري در 
)، 2007و باومیسـتر،  2کنند (گایلیوتوفادار ماندن گزارش می

هـاي  رفتارهاي دلربایی (عشوه گري) کمتري به سمت گزینـه 
) و عالقـه  2011و همکـاران،  دهنـد (پرانـک  دیگر نشان مـی 

کنند کمتري به قرار مالقات گذاشتن با دیگران جذاب ابراز می
). خـودکنترلی بـه   2012، 3(سیاروکو، ایچواریـا و لیواندوسـکی  

توانایی رها کردن لذت کوتاه مدت بـه منظـور دنبـال کـردن     
اهداف و آرزوهاي بلندمدت اشاره دارد (باومیستر و همکـاران،  

ر سـو، کنتـرل اجرایـی کـه بـا عنـوان کنتـرل        ) از دیگ1994
شود اصـطالحی  شناختی یا کارکردهاي اجرایی نیز خوانده می

است که براي توصیف یک سري فرایندهاي کنترل شـناختی  
اي که با هم در جهت تنظیم و شکل دادن به رفتار بـه شـیوه  

).2011شود (پرانک، روند، استفاده میمحور به کار میهدف
اصــطالحی کلــی اســت کــه بــه تمــامی ایــیکنشــهاي اجر

هـدایت و کنتـرل رفتـار    رفرایندهاي شناختی سطح باال که د
،4هیـوز و گراهـام  شـود ( مینقش اساسی ایفا میکنند، اطالق

. فرایندهاي شناختی که اغلب بـه عنـوان جنبـه هـاي     )2000
شوند، شامل بازداري، تغییـر  کلیدي کنترل اجرایی شناخته می

رسانی حافظه فعال است (میاك و همکـاران،  تکلیف و به روز
). 2014به نقل از پرانک، 1996؛ براکوسکی و همکاران،2000

تمــامی اینهــا شــامل ظرفیــت تمرکــز توجــه بــر اطالعــات و 
فرایندهاي مربوط و بازداري اطالعات و فراینـدهاي نـامربوط   

1. Finkel, E.J. & Campbell, W. K.
2. Gailliot, M.T.
3. Ciarocco, N. J., Echevarria, J. & Lewandowski, G. W.
4. Hughes  & Graham

است. این فرایندهاي زیربنایی توجـه و بـازداري بـه افـراد در     
ه اهدافشان در زندگی روزمره کمـک مـی کننـد. بـه     رسیدن ب

کنند کـه  عنوان مثال به افرادي که در رژیم هستند کمک می
در مقابل تمایـل خـود بـه خـوردن شـیرینی جـات و نوشـابه        

، 5هـافمن، گچونـدر، فـرایس، وایـرز و اسـمیت     کنند (مقاومت 
). اخیرا نشان داده شده است که کنترل اجرایی به افـراد  2008

کند که در زندگی اجتماعی شان نیـز موفـق عمـل    یکمک م
شـود کـه افـراد زمانیکـه     کنند به عنوان مثال مانع از این می

اي پرخاشگرانه پاسـخ دهنـد (هـافمن و    شیوهاند بهبرانگیخته
)، بخشش را 2010و همکاران، 6؛ ویلکوسکی2008همکاران، 

هـا  ). پـژوهش 2010کند (پرانک، در روابط نزدیک تسهیل می
اند که کنترل شناختی به افراد کمـک مـی کنـد تـا     نشان داده

تمایلشان به پاسخ دادن به شیوه اي تکانشی و مبتنی بر نفـع  
شخصی را بازداري کرده و در عـوض پاسـخ هـاي محافظـت     

). فینکـل و  2014کنـد (پرانـک،   کننده ارتباط را تسـهیل مـی  
در ) نخستین بار نشان دادند کـه توانـایی افـراد   2001کمپل (

هاي شناختی شـان  سازگاري با رفتار بد همسرشان به ظرفیت
بستگی دارد. همچنین در چندین پژوهش کنتـرل اجرایـی بـا    

؛ بارنت و دیویسون، فینکل و 2011بخشش (بالیت و جویرمن، 
؛ پرانـک، کارمـانز، اوربیـک و ورمالسـت،     2014وان تونگرن، 

شـونت  )، توانایی خـودداري از پرخاشـگري در مقابـل خ   2010
؛ فینکل، دیوال، سـلوتر  2012پارتنر (دنسون، دیوال و فینکل؛ 

)، روي گردانــی از جــایگزین جــذاب (ریتــر و 2009و اواتــن، 
) توانایی وفادار ماندن (سیاروکو و 2010کارمانز و وان اسجی، 

ــاران،  ــداس،  2012همک ــانز و ویکبول ــک، کارم )، 2011؛ پران
کاري (فاینـدلی،  توانایی درگیر شـدن در اشـکال مختلـف فـدا    

) مــرتبط 2014؛ پرانــک و کارمــانز، 2014کــاروالو و بارتــاك، 
شناخته شده است.

اصـلی  هاي مختلف سه حیطه براساس آنچه گفته شد پژوهش
از کارکردهاي اجرایی شامل بازداري، حافظـه فعـال، انعطـاف    

روابط فرازناشـویی و توجـه بـه دیگـران     در رابطه با پذیري را 
انـد و بـر نقـش آن در روابـط     مطالعـه قـرار داده  جذاب مـورد  

؛ 2015هـامبورگ و پرانـک،   انـد ( فرازناشویی صـحه گذاشـته  
ایـن سـه   اندها نشان داده. پژوهش)2011پرانک و همکاران، 

هـاي متمـایزي هسـتند، بـراي خـود      حیطه که داراي مکانیزم
). در 2016کنترلـــی موفـــق الزمنـــد (ولـــف و همکـــاران،  

هـاي  تـر در تعـارض بـا خواسـته    اهداف مهمهایی که موقعیت

5. Hofmann, W., Gschwendner, T., Friese, M., Wiers, R.
W. & Schmitt, M.
6. Wilkowski, B. M.
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گیرند (به عنوان مثال: توجه یا ارتباط با فـردي  فوري قرار می
جذاب خارج از رابطه زناشویی با حفظ زندگی زناشویی و تعهد 

شود) به بازداري براي ممانعـت از  زناشویی در تعارض واقع می
رفتارهاي گرایشی خودکار به سمت محرك وسوسـه برانگیـز،   

ه حافظه کاري براي تنظیم کردن عاطفـه از طریـق کنتـرل    ب
توجه و به انعطاف پذیري براي مدیریت چندین هدف همزمان 
نیاز است. لذا هدف پژوهش حاضـر بـا توجـه بـه نقشـی کـه       
کارکردهاي اجرایی و خودکنترلی در روابط فرازناشویی دارند و 

هـایی کـه بـه بررسـی نقـش ایـن       با توجه به اینکه پـژوهش 
اي از روایـط بـه طـور    غیرها در قالـب یـک مـدل و شـبکه    مت

همزمان بپردازد، وجود ندارد، تدوین و آزمون مـدل سـاختاري   
کارکردهاي اجرایـی و روابـط فرازناشـویی بـا بررسـی نقـش       

باشد.میانجی خودکنترلی می

روش
طرح پژوهش

حاضـر پـژوهش پژوهش حاضراز نوع همبستگی است. براي
بهنسبتاولیهبینشآوردندستبهبرايتحلیل ابتداییچند
) انجامسادههايهمبستگیومعیارانحرافها (میانگین،داده
ساختاري بامعادالتمدلیابیروشبهمدلتحلیلسپسشد،

SPSS) و21(ویراسـت  AMOSافزارهاي نرمازاستفاده

انجام شد.

گیريجامعه، نمونه و روش نمونه
جامعه پـژوهش کلیـه زنـان و مـردان متاهـل شـهر بوشـهر        

باشند. گروه نمونه به روش در دسترس و بنـا بـر رضـایت    می
ســازي مــدلافــراد در شــرکت در پــژوهش انتخــاب شــدند. 

متفـاوتی را  برآورد حجم نمونهيساختاري، روش هامعادالت
در زمینه برآورد بهینه براي مطالعات مربوط معرفی می نماید، 

به مدل یابی معادله ساختاري نظـرات متفـاوتی وجـود دارد از    
) بـه نقـل از قاسـمی    2004) و لـوهلین ( 2010جمله کالیـن ( 

نامناسـب و حجـم   100) معتقدند حجم نمونه کمتر از 1390(
الگـوي بـا سـازگاري بـراي مطلوب است. 200هاي باالتر از 

متغیرهايبرابر15حداقلبایدنمونهتعداداختاريسمعادالت
، هـومن ازنقـل بـه ، 1994، اسـتیونس (باشـد شـده مشاهده

بـه توجـه بـا نمونهحجمتعیینبرايپژوهشایندر). 1393
هربراي15ضریبتخصیصوشدهمشاهدهمتغیرهايتعداد
210نـاقص هـاي پرسشنامهوجوداحتمالاحتسابباومتغیر

.شدانتخابنمونهحجمعنوانبهنفر

هاي پژوهشبزارا
نیسکانسـ یوهـاي  آزمـون کامپیوتري دسـته بنــدي کــارت  

)WCST:(هاي ویسکانسـین، اولـین   بندي کارتآزمون دسته
لـزاك،  اسـت ( شـده ) تهیـه 1984بـرگ ( و بار توسط گرانـت 

ــدین، میســترتا، باســی ( 2004 ــاواالرو، کاون ــان 2003). ک ) بی
راهبردهاي شـناختی  توانایی انتزاع و تغییرآزمونکنند این می

وکنـد مـی ارزیـابی محیطیبازخوردهايتغییربهرا در پاسخ
مستلزم برنامـه ریـزي، جسـتجوي سـازمان یافتـه و توانـایی       

شناختی اسـت.  ياستفاده از بازخورد محیطی براي تغییر آمایه
وانعنبهآزمون) این1998(وینبرگوبر اساس کار گلدبرگ

هاي مربوط به قشر جلوي پیشانیآزمونتریناز حساسیکی
برايآزموناینییروا.شودمیگرفتهنظردرجانبی-پشتیو

و86/0بااليمغزيهايآسیببـه دنبـالشـناختینقایص
وپایـایی 85/0با روش بازآزماییایرانـینمونـهدرآنپایایی

گــزارش 83/0بـااليعالی وحددرآزموناینارزیاببین
).1390پرهون،ومیرآقاییجبـاري،مـرادي،اسـت (شـده

بنــدي در این پژوهش از نسـخه کـامپیوتري آزمـون دســته    
تـرین رایـج استفاده شد. )WCST(ویسکانسینهايکـارت

در کارکردهـاي اجرایـی شــناختی،   گیـري اندازههايشاخص
توســط شــده درسـتطبقـاتتعـدادآزمون ویسکانسـین،

ـــزانوآزمــــودنی ـــايمیـ ـــراري خطاهـ اســــت تکـ
طبقـات تعـداد آزموناین). در2006همکاران،اســتراس و(

مفهومی اولیه پژوهشمدل - 1شکل 
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بـر درسـت ومتـوالی صورتبهکهده کارتیبهشدهتکمیل
کـه دارداشـاره شـود، نظر انتخـاب مـی  مـورداساس معیار

تعـداد شـامل اسـت. خطاهـاي تکـراري   طبقهششحداکثر
وجدیـد در نظر گـرفتن قاعـده  ازپـسکـهاستخطاهایی

زند.میسرآزمودنیازبازخورد،دریافت
-N(پیشـین محـرك چندتکلیفآزمون کامپیوتري back :(

بـا مـرتبط شـناختی عملکـرد سنجشآزمونیکآزموناین
توسط1985سالدربارنخستینکهاستاجراییهايکنش
اعتبـار 84/0تـا 54/0بیناعتبارضرایب. شدمعرفی1کرچنر
عنــوان بـه آناعتبـار دهـد و مینشانراآزموناینباالي

اســت.  قبــول قابـلبسیارکاريحافظـهعملکـردشـاخص
ومطالعـات درايگسـترده صورتبــهامــروزهاین آزمون
از.گیـرد استفاده قرار مـی مـوردروانشناختی-عصبمداخالت

هموشناختیاطالعاتنگهـداريهـمآزموناینکهجاآن
درمناسـب ابـزاري شــود، مــی شــامل راآنهــا کاريدست

پـر ازیکـی رود ومــی شــمار بــه کـاريحافظـهسنجش
،2(کــین اسـت فرهنـگ بـه ابزارهـاي نابسـته  کـاربردترین 

ایــنفارسـی ). نسـخه 5،2007کلفلـش و4میــورا ،3کونــوي 
شـده یادآزموندرکلیتکلیف. شدتهیـهکـامپیوتريآزمون

صـفحه بـر تصـادفی صـورت بـه ،9تا1اعدادکهاستاین
بـا راعددهربایدهاآزمودنی. شـوندمـیظـاهرگـرنمـایش

،)عقـب بـه دوتا(ترقبلعدددوعقـب)،بـه(یکیماقبلعدد
مشـخص وکننـد سهی) مقاعقببهتا(سهترقبلعددسهیا

تکلیفاینانجام. خیریاهسـتندیکسانعدددوآیاکهنمایند
منظـور بهکاريحافظهدرهـاآیـتمداشتننگهفعالمستلزم
اسـتفاده عقببهیکیتکلیفازمطالعهایندر. استمقایسه

ماقبــل عددباراهـرعددتـاشدخواستههاآزمودنیازوشد
کلیـد بودنـد یکسـان عـدددوایـناگـروکننـدمقایسـهآن

تعـداد . بفشـارند راچــپ کلیدبودند،یکسانغیراگروراست
توسـط آزمودنیهـرکلـیواکـنشزمانودرستهايپاسخ

شد.ثبتسیستم
ازیکـی کـه اسـتروپ : آزمـون آزمـون اسـتروپ کالسـیک   

ومتمرکـز توجـه انتخـابی یـا  توجـه آزمونهايپرکاربردترین
مـدل ) یـک 2006الو، وچـن چـان، (اسـت پاسـخ بازداري

قطعـه  عملکردبرايپایهآزمونیکبه عنوانوآزمایشگاهی
تکلیف کالسیک یا اصـلی اسـتروپ   می باشد.مغزپیشانیي

1. Kirchner
2. Kane
3. Conway
4. Miura
5. Colflesh

پـردازش  و اي براي مطالعـه سـوگیري توجـه   به عنوان وسیله
توسط استروپ ساخته شـد (دابسـون،   1935اطالعات درسال 

هـاي  کامپیوتري آزمون، کلمههاي ). در مدل2004، 6دازویس
همخــوان (رنــگ کلمــه بــا معنــاي کلمــه یکســان اســت) و  

هاي ناهمخوان (رنـگ کلمـه بـا معنـاي کلمـه یکسـان       کلمه
صورت تصادفی در یک زمان مشخص به فرد ارایـه  نیست) به

فــرد در پاســخدهی، تعــداد )RT(میشـود و زمــان واکــنش 
او بـه پاسخهاي صحیح و غلط فرد و همچنین نمـره تـداخل  

صورت دقیق محاسبه میشود. اثر تداخل باعث میشود سـرعت  
هاي ناهمخوان نسبت بـه  ها در نامیدن کلمهعملکرد آزمودنی

هـا  در ایـن آزمـون، آزمـودنی   .هاي همخوان کاهش یابدکلمه
کلمه رنگـی براسـاس رنـگ آن و بـدون     4باید به هر یک از 

کلیـد  4توجه به مفهوم کلمـه، از طریـق فشـاردادن یکـی از    
شده پاسخ دهند. در پژوهش حاضر، آزمون اسـتروپ بـه  تعیین

4Super Labافـزار  اي و بـا اسـتفاده از نـرم   صورت رایانه

معـرف حاضـر پژوهشدرافزارينرمآزمون. اینساخته شد
سنجشبرايمقیاسایناست. ازگرفته شدهنظردربازداري

اسـت شـده اسـتفاده مطالعـات برخـی درشـناختی بـازداري 
؛ 1393همکـاران، ومرادیـان ؛1391همکـاران،  ومیردورقی(

بـر اسـتروپ، آزمون). پایایی1389ضیایی،وفدرديصالحی
دامنه اي درآزماییبازروشبه)2004(لزاكپژوهشاساس
گزارش شده است.91/0تا 80/0بین 

طـور وسـیعی بـراي    که به"برو/ نرو"زمون: آ7آزمون برو نرو
شامل دو دسـته محـرك   . شودگیري بازداري استفاده میاندازه

ها پاسخ دهنداي از این محركها باید به دستهاست. آزمودنی
)go(از آنجـایی  .و از پاسخدهی به دسته دیگرخودداري کنند

noهـاي معموالً بیشتر از محـرك goهايکه تعداد محرك

goعـدم .تر اسـت است، آمادگی براي ارایه پاسخ در فرد بیش
معنی انجام پاسخ حرکتی بازداري مناسب یا خطاي ارتکاب به

نمـره  3در هنگام ارایه محرك غیرهدف است. از این آزمون، 
آید: درصد خطاي ارتکاب، درصد بازداري دست میجداگانه به

2006(نامناسب و زمان واکنش. در مطالعه قدیري و همکاران 
87پایایی این آزمون )1391نقل از میردورقی و همکاران،به
صـورت  گزارش شده است. در این پژوهش، این آزمون به0/

. ساخته شـد 4Super Labافزار اي و با استفاده از نرمرایانه
به شکل هندسی مثلث بود کـه در  goدر این آزمون، محرك

در وسط صـفحه مـانیتور   )no go(بین دیگر اشکال هندسی

6. Dozoies
7. Go no go
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مـدت  از چشم آزمودنی بـه سانتیمتري60اینچ در فاصله 16
شد و آزمودنی باید پس از رویـت آن،  ثانیه ارایه میمیلی500

کلید به روي صفحهspaceدکمه هرچه سریعتر با فشاردادن 
آن پاسخ میداد و در صورت مشـاهده دیگـر اشـکال هندسـی     

صـورت تمرینـی   داد. در ابتدا چند کوشـش بـه  نباید پاسخ می
مودنی نسبت بـه آزمـون و جایـابی کلیـد پاسـخ      تا آزشدارایه 

70کوشش اصلی ارایه شد کـه  100کامالً آشنا شود و سپس 
بود تا بتواند پاسخ نیرومندي را ایجـاد  goمورد از آنها محرك

.ها ثبت شدزمان واکنش آزمودنیها وکند. کلیه پاسخ
توسـط مقیـاس ایـن : روابط فرازناشوییبهگرایشپرسشنامه

بهنسبتفردافکارپرسشنامهاین. شدطراحی) 2008(1واتلی
آیتم12ودهدمیقرارموردبررسیفرازناشویی راروابطمقوله
آلفـاي ازاسـتفاده بـا رامقیـاس ایـن درونیثباتواتلی. دارد

.آورددستبه80/0کرونباخ 
) 2004(مونوباومیسترتانجی،:تانجیخودکنترلیپرسشنامه

خـود گـذاري اثـر ورابطـه بررسـی بـه کهپژوهشیانجامبا
مشخصـات پرداختنـد، فـردي بینهايموفقیتباباالکنترلی

خـود پژوهشنمونهاساسبرنیزراپرسشنامهاینروانسنجی
در:کنـیم مـی اشـاره آنبهنیزمااینجادرکهکردندگزارش
اسـت شـده گزارشباالآزمونپایاییدرونی،همسانیبرآورد
36بلنـد فـرم کنترلـی خـود مقیاسبرايآلفا: کهگونهبدین

89/0) 2004(همکـاران وتانجیپژوهشنمونهدودرآیتمی
13-کوتـاه فـرم کنترلـی خـود مقیـاس بـراي همچنینوبود

دودرترتیـب به= آلفا(یافتنددستمشابهنتایجبهنیزآیتمی
هـاي پرسشـنامه بنـابراین ؛ )85/0و83/0آنهاپژوهشنمونه
.باشدمیدارارامناسبیدرونیهمسانینظرمورد

روش اجراي پژوهش
فراخـوان در  یـق از طرروش اجراي کار بدین صورت بود کـه  

و مراجعـه  یتماس تلفنـ ی،چاپيهایآگهي،مجازيگروه ها
هایی که احنمال دسترسی به مراجعین وجود ي به مکانحضور

متاهل یآزمودن210تعداد و..،هاي امالك داشت مانند آژانس
کـار و مـدت   ياجـرا یندداوطلب شرکت در مطالعه شدند. فرا

تـک تـک شـرکت کننـدگان     يبـرا يزمان الزم از قبل بـرا 
يخودشـان بـرا  یبا همـاهنگ یکهريداده شد و برایحتوض

پژوهش را یطشرایشگاهیکه از لحاظ آزمایطیحضور در مح
راحـت و  یو صـندل یـز ميدر مرکز مشاوره دارایداشت (اتاق

یـین ) تعیو به دور از عوامل حواسپرتیوترشده به کامپیزتجه

1. Whatley

افــرادي کــه در پــژوهش شــرکت یــبترغيوقــت شــد. بــرا
(بـه  یچـون: شـرکت در کارگـاه آموزشـ    یازاتیامت،کردندمی

100بـه مبلـغ   ينقـد یـه کارگاه) و هد3یانانتخاب خود از م
در پایـان دو نفر استفاده شـد و يقرعه برایده قهزار تومان ب

نیـز کارت شارژآمدند،ی که از راه دور میکنندگانشرکتبراي
از مطالعه حـذف  یبه علت کوررنگیناز داوطلبیکیاهدا شد. 

شد.
پـس از  کننـده در مکـان مـورد نظـر،    از حضـور شـرکت  پس

کار بـه او  ي، در مورد نحوه اجرایطدرمورد محیاحساس راحت
یوتريکـامپ يشد، سپس آزمـون هـا  یالزم داده میحاتتوض

یهـر آزمـون بـه آزمـودن    يشد. قبل از اجرایتک نک اجرا م
وصورت گرفتهینشد و بخش تمریمدادهالزم يهاآموزش

یريجلوگيشد و سپس برایپاسخ داده میبه سواالت آزمودن
کـرده و پـس از   آزمونگر اتاق را تـرك  ی،آزمودنیاز حواسپرت

در پایـان هـر آزمـون    وارد اتاق شده و دوبارهاتمام هر آزمون 
پـس از  شـد و  کامپیوتري چند دقیقـه اي اسـتراحت داده مـی   

يآزمون بعـد يبرایندفراینمراجع ایاز عدم خستگیناناطم
اجـرا  یوتريآزمـون کـامپ  4یوهشهمیند و به گردییتکرار م
اي صورت می پذیرایی سادهپس از اتمام کار کامپوتري شده و

. فرایند کار کردیپرسشنامه ها را پر میآزمودنگرفت و سپس
دقیقه تا یکساعت زمان بـه خـود   45براي هر آزمودنی خدود 

داد.اختصاص می

هایافته
ازاسـتفاده بـا آمـاري هـاي فـرض پـیش بررسیباابتدادر

-کولمــوگروفاي،جعبــهچــولگی،وکشــیدگیهــاي،آزمــون
آزمونازاستفادهباسپسشناسایی،پرتهايدادهاسمیرنوف

ازپـس همچنـین گردیـد، حـذف پرتهايدادهماهاالنوبیس
پـژوهش متغیـر دوگیـري انـدازه مدلهادادهنرمالیبررسی
هـاي واریانسمیانگیننتایجهمچنینگردید،تاییدوبررسی

هايمقیاسخردهتمامیدهدمینشان) AVE(استخراجی
انـدازه مـدل درخودکنترلی و گرایش به روابط خارج از ازدواج

میتربزرگ5/0معیارحدازآنيآمدهبدستمقادیرگیري
همچنـین اسـت، همگـرا نـوع ازرواییدهندهنشانکهباشد

کـه اسـت آنيدهنـده نشـان ) سـازه پایایی(مرکبپایایی
مـی بیشـتر 07/0معیـار حدازهامولفهازآمدهبدستمقادیر

میتاییدهاپرسشنامهCRوAVEموضوعبنابراینوباشد
کنترلی همچنین پایایی به آمده به روش تتا ترتیبی خود.گردد

) و 826/0اولیـه ( کنترل)،709/0کننده (منع)، کنترل762/0(
) بدست آمده است.631/0فرازناشویی (رابطهبهگرایش
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ــایج ــین: 1جــدولدرمنــدرجنت خــودکنترلی وهمبســتگی ب
نشـان  ازدواجازخـارج روابطبهگرایشبااجراییکارکردهاي

شود.داده می
باشد لذا این مقدار کمتـر  می058/0برابر با RMSEAمقدار 

است که نشان دهنده این است کـه میـانگین مجـذور    1/0از 
خطاهاي مدل مناسب است و مـدل قابـل قبـول مـی باشـد.      

3و 1بـین  )98/2آزادي (همچنین مقدار کـاي دو بـه درجـه    
باشد و میزان شاخص شاخص تطبیقی، مقتصد و مطلق نیز می

می باشد که نشان می دهند مـدل  9/0تقریبا برابر و بزرگتراز 
اندازه گیري متغیرهاي پژوهش، مدلی، مناسب است.

خـودکنترلی و کارکردهـاي   ، مسـیرهاي، 3با توجه به جـدول  
فرازناشویی دارا هستند.رابطهبهاجرایی اثر مستقیم بر گرایش

درمسـتقیم غیرمسیرهايگردد،میمشاهدهکهگونههمان
دستبه،)β(شدهاستانداردمقادیربهتوجهباشدهگرفتهنظر

وپـذیري انعطاففعال،حافظهمستقیم،غیرمسیرهايآمده،
واقـع تاییـد مورداسترپبوتبرآوردروشبهتوجهبابازداري
.گردید

گیرينتیجهبحث و 
پژوهش حاضر با هدف تدوین و آزمـون مـدلی بـراي تببـین     
گرایش به روابط فرازناشویی انجام شـد و روابـط کارکردهـاي    
اجرایــی بــا گــرایش بــه روابــط فرازناشــویی بــا میــانجیگري 
خودکنترلی مورد بررسی قرار گرفـت. تحلیـل مـدل بـا روش     

اصـالح روي  معادالت ساختاري نشان داد پس از چهارمرحلـه 

بین خودکنترلی و کارکردهاي اجرایی با گرایش به روابط خارج از ازدواجهمبستگیماتریس-1جدول
MSD12345متغیر

95/4535/61خود کنترلی
83/01**82/2141/3کنترل منع کننده

56/01**85/0**5/1494/2کنترل اولیه
1-002/0-03/0-03/2508/1103/0فرازناشوییرابطهبهگرایش
13/01*-06/0-10/0*-11/0*2/207/3ارتکابخطاي
-02/0-25/0**17/0**11/002/0*01/8172/65تداخل
-07/0-11/10018/25002/004/004/008/0درستهايپاسختعداد

14/0*9/0-03/007/0-59714804/0واکنشزمانمیانگین
-15/0*-11/0*01/0-04/0-34/483/103/0شدهتکمیلطبقاتتعداد
12/0*06/0-06/0-03/0-37/4402/0درجاماندگیخطايتعداد
-08/0-86/425/201/003/003/007/0مفهومیسطحپاسختعداد

22/1908/903/003/005/007/002/0تعداد کوشش ها
-19/0**-34/1055/906/001/004/006/0تعداد کوشش انتخاب الگو

-07/0-25/0**-06/0-10/0*-74/5577/504/0سایر خطاها

678910111213متغیر
خود کنترلی

کنترل منع کننده
کنترل اولیه

فرازناشوییرابطهبهگرایش
ارتکابخطاي
1تداخل
1- 09/0درستهايپاسختعداد

1- 12/005/0*واکنشزمانمیانگین
1-76/0**- 03/0- 06/0شدهتکمیلطبقاتتعداد
1-67/0**85/0**- 08/005/0درجاماندگیخطايتعداد
1-72/0**88/0**-88/0**- 01/0- 11/0*مفهومیسطحپاسختعداد

78/01**-38/0**59/0**-68/0**- 03/0- 13/0*تعداد کوشش ها
11/01*- 10/0*23/0**-31/0**-51/0**-30/0**-51/0**تعداد کوشش انتخاب الگو

- 12/0*- 11/0*- 03/004/0- 06/007/0-21/0**- 08/0سایر خطاها
= 201Nاست. داريمعنی01/0سطحدر* *
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مدل اولیه برازش مناسبی براي مدل پیشنهادي حاصل گردید.
نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد کارکردهـاي اجرایـی شـامل      

پذیري و حافظه فعال به طور مستقیم و نیز به بازداري، انعطاف
طور غیرمستقیم با میانجیگري خودکنترلی با گرایش به روابط 

روابط فرازناشـویی  فرازناشویی رابطه دارد، کارکردهاي اجرایی 
تر باشد، را پیش بینی کرده و هرچه کارکردهاي اجرایی ضعبف

گرایش به رابطه فرازناشویی بیشتر است. این یافته همسـو بـا   
هـامبورگ و  )، 2017یـودا و همکـاران، (  هـاي  پـژوهش نتایج 

ــک،  ــاران،  )2015(پران ــک و همک ــد.  2011(؛ پران ــی باش ) م
)؛ پرانــک، کارمــانز و 2012همچنــین ســیاروکو و همکــاران، (

) نشان دادند که کنترل اجرایی با توانـایی  2011ویکبولداس، (
ریتر و کارمـانز و  وفادار ماندن در زندگی زناشویی ارتباط دارد.

گردانی از جایگزین جـذاب را بـا   ) نیز روي2010وان اسجی، (
در تبیـین ایـن   .سطوح باالتر کنترل اجرایی مـرتبط دانسـتند  

اینطور بیان کرد: کارکردهاي اجرایی شامل یک توانیافته می
سري فرایندهاي کنترل شناختی است کـه بـا هـم در جهـت     
تنظیم کردن و شکل دادن به رفتار مبتنی بر اهـداف بـه کـار    

بـازي مهمـی هـدایت و کنتـرل رفتـار نقـش     ردو می رونـد 
یکـی از  ).2،2000و گراهـام 1هیـوز ، 2011پرانـک،  کننـد ( می

هر رابطه زناشویی حفظ ارتباط است. در هر اهداف اساسی در
هـاي مخـرب کـه ارتبـاط را     زندگی زناشویی مواجهه با تکانه

کشاند گریزناپذیر است. در واقـع  تخریب با حتی به نابودي می
تعارض بخشی از زندگی زناشـویی اسـت. تعـارض در زنـدگی     
زناشویی هر موقعیتی که نیازهـاي یـک همسـر بـا نیازهـاي      

شـود و شـامل   مپوشی ندارد، در نظر گرفته مـی همسر دیگر ه
هاي جـذاب و عالیـق متفـاوت    فردي، جایگزینتعارضات بین

ــی ــود.م ــچ ( ش ــبوت و وان الن ــورد  2003راس ــدلی در م ) م
فرایندهاي تغییر شکل رفتار ارائه دادند که بر اساس آن وقتـی  

شود، افراد در ابتدا و به طور خودکار تمایل تعارضات ایجاد می
هـاي  پاسـخ (شـان  هاي هیجانیفتارهایی در راستاي تکانهبه ر

دهند، اما اینکـه آیـا آنهـا بـر اسـاس ایـن       تکانشی) نشان می
کنند یا نـه بـه دو عامـل تعـدیل کننـده      تمایالتشان عمل می

1. Hughes
2. Graham

هاي برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر ها پس از چهار مرحله اصالحشاخص-2جدول 
پس از تصحیحمقدار به دست آمدهیحاز تصحمقدار به دست آمده قبلمقادیر قابل قبولتوضیحاتنام آزمون χ2/df78/498/2>3نسبیاسکوئرکاي
RMSEA079/0058/0>1/0ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب

GFI824/0977/0<9/0شاخص برازندگی تعدیل یافته
NFI864/0948/0<9/0شاخص برازش نرم
CFI824/0951/0<9/0شاخص برازش مقایسه اي

AGFI876/0964/0<9/0شدهتعدیلبرازشنیکوییشاخص
TLI893/0936/0<9/0تطبیقیبرازششاخص
RFI910/0940/0<9/0نسبیبرازششاخص

PNFI501/0537/0.≤5/0شدههنجاربرازششاخص
DF--6864

)ML(نماییدرستحداکثرروشبامدلمستقیمبرآورد-3جدول
BβR2متغیر

012/0- 10/0- 12/0فرازناشوییرابطهبهگرایشبرخودکنترلی
017/0- 16/0- 11/0فرازناشوییرابطهبهگرایشبرحافظه فعال

085/0- 13/0- 66/0فرازناشوییرابطهبهگرایشبربازداري
014/0- 13/0- 11/0فرازناشوییرابطهبهگرایشبرانعطاف پذیري

1استرپاستفاده از روش بوت بامدلمستقیمبرآورد-4جدول

معناداريحد باالحد پایینBمتغیر
29/0003/0- 04/0- 27/0خودکنترلیگريمیانجیبافرازناشوییرابطهبهگرایشبرحافظه فعال

16/0004/0- 05/0- 11/0یخودکنترلگريمیانجیبافرازناشوییرابطهبهگرایشبرانعطاف پذیري
27/0001/0- 017/0- 23/0یخودکنترلگريمیانجیبافرازناشوییرابطهبهگرایشبربازداري
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ــایی. ــه بســتگی دارد: انگیــزش و توان ــایی ب ایــن عامــل توان
یعنـی زمـانی افـراد    ؛ کارکردهـاي اجرایـی مربـوط مـی شـود     

توانند رفتار تکانشی شان را تغییـر دهنـد کـه هـم انگیـزه      می
داشته باشند و هم توانا باشند و این توانایی بدان معناست کـه  
داراي سطوح باالي کنترل اجرایی باشند. در این صورت آنهـا  
پاسخ تکانشی خود را به پاسخی که در راستاي اهداف فراگیـر  

). در 2014رانک،(پدهندشان است تغییر شکل میو بلند مدت
توان اینطور بیان کرد که کنتـرل  حیطه روابط زناشویی نیز می

کند که به موجـب  ریزي میاجرایی تغییر شکل انگیزش را پی
تواند توجه یا ارتباط که می(هاي نفع شخصی آن افراد از تکانه

شوند و در عوض به نفع با فردي خارج از ازدواج باشد) دور می
زمانیکه توجـه یـا   دهند. درواقعود پاسخ میارتباط یا همسر خ

ارتباط با فردي جذاب خارج از رابطه زناشویی با حفظ زنـدگی  
از بـازداري شود،زناشویی و تعهد زناشویی در تعارض واقع می

رفتارهاي گرایشی خودکار به سمت محرك وسوسـه برانگیـز   
کند، حافظه کاري از طریق کنترل توجه عاطفـه  جلوگیري می

بـراي مـدیریت   کند و انعطـاف پـذیري بـه فـرد    تنظیم میرا 
کنـد و همـه ایـن مـوارد بـه      چندین هدف همزمان کمک می

کند که متغیر دیگري است که در خودکنترلی موفق کمک می
این مطالعه به آن پرداخته شد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودکنترلی هم اثر مستقیم 
نقشـی واسـطه اي   بر گرایش به روابط فرازناشویی دارد و هم

؛ میان کارکردهاي اجرایی و گرایش به روابط فرازناشـویی دارد 
یعنی هرچه خودکنترلی در فرد باالتر باشد گرایش بـه رابطـه   

هـاي  پژوهشتایج فرازناشویی کمتر است. این یافته همسو با ن
ــایلیوت ــتر (گ ــک و 2007و باومیس ــاران ()، پران ) 2011همک

ــیاروکوو  ــاران (س ــا  2012همک ــرادي ب ــه اف ــت، بطوریک ) اس
خودکنترلی باال هنگام برخورد با گزینه هاي جایگزین جـذاب،  

و 1کنند (گایلیوتدشواري کمتري در وفادار ماندن گزارش می
(عشوه گري) کمتري بـه  )، رفتارهاي دلربایی 2007باومیستر، 

سمت گزینه هاي دیگر نشان می دهند (پرانـک و همکـاران،   
) و عالقه کمتري به قرار مالقات گذاشـتن بـا دیگـران    2011

ــیاروکو  ــد (س ــی کنن ــراز م ــذاب اب ــاران، ج ). در 2012و همک
ــتر (  ــالیوت و باومیس ــی گ ــه  2007پژوهش ــد ک ــان دادن ) نش

ـ  خودکنترلی مزاجی پایین با تمایل قوي ه رابطـه جنسـی   تـر ب
) 2003غیرمتعهدانه ارتباط دارد. ویل، گراد، مـوري و بـرادي (  

تر نسـبت بـه   نیز نشان دادند خودکنترلی پایین با نگرش منفی
و1، بـارلو 2خودداري جنسی ارتباط دارد (بـه نقـل از مسـلنتیر   

1. Gailliot, M.T.
2. Mclntyre

مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره هاي پیش بینی استاندارد شده-1نمودار 
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).2014، 2هاوارد
در تبیین این یافته میتوان گفت خـودکنترلی هسـته مرکـزي    

اساسی موفقیت در زندگی است. اراده که نیـز کـه   خود و کلید
است، ارتباط نزدیکی با انسانهاي منحصر بهویژگیازیکی

خودکنترلی به توانایی رها کردن لذت کوتـاه  . داردخودکنترلی
مدت به منظور دنبال کردن اهداف و آرزوهاي بلندمدت اشاره 

نترلی ). هسته مرکزي خودک1994دارد (باومیستر و همکاران، 
سـت. ادبیـات خـودکنترلی مملـو     اهاتوانایی در بازداري تکانه

است از شـواهدي کـه خـودکنترلی ضـعیف منجـر بـه رفتـار        
شـود بـه طوریکـه خـودکنترلی     بازداري نشده و تکانشـی مـی  

ضعیف با مشکالت رفتاري و کنتـرل تکانـه ماننـد خشـونت،     
ت ولخرجی، رفتار تکانشی جنسی، بارداري ناخواسته و مشکال

). 2004ارتباطی و جدایی مربوط اسـت (تـانجی و همکـاران،    
نشـان داد  )2002(3میلهوسنوجانسنمارك،پژوهشنتایج

میکسبتکانهکنترلدرکمترينمرهکهزنانیومردانکه
درگیـر بیشـتر احتمالبهدارندبازداري کمتريمیزانوکنند

دارد کـه  شوند. شـواهد بسـیاري وجـود    میفرازناشوییروابط
هاي خودخواهانه و درعـوض  خودکنترلی توانایی بازداري تکانه

کند اي که به نفع ارتباط است را ایجاد میرفتار کردن به شیوه
به نقـل  2015؛ پرانک و رگیتی، 2015(کارمنس و همکاران، 

خـودکنترلی نـوعی  در واقـع ).2016و همکاران، 4از ویسرمن
توانـد  مـی آنتقویـت بـا فـرد است کهخویشتنبرمدیریت
هاي آنی و امیالی که با اهداف درازمدت او در تعارضند خواسته

.کنددورياشتباهانحراف وازرا مهار کرده
هـاي  هاي پژوهش حاضر نشان داد که حیطهدر مجموع یافته

پـذیري و  اصلی کارکردهاي اجرایی شـامل بـازداري، انعطـاف   
تواننـد بخشـی از   متغیـر خـودکنترلی مـی   حافظه فعال و نیـز 

واریانس گرایش به رابطه فرازناشویی را تبیـین کننـد و مـدل    
مفهومی اولیه پژوهش مبنی بر اثر کارکردهاي اجرایی با نقش 
میانجی خودکنترلی بر گـرایش بـه رابطـه فرازناشـویی تاییـد      

تواند هم کاربردهاي آموزشـی و درمـانی   گردید. این نتایج می
گیري مورد توجه هاي درمانی و پیشداشته باشد و در پروتکل

در هاي آینده باشـد. تواند راهگشاي پژوهشقرار گیرد هم می
پژوهش حاضر گرایش به رابطه فرازناشویی با پرسشنامه و به 
صورت خودگزارشی سنجیده شد که احتمال خطـا را افـزایش   

ــژوهشمــی ــراي پ ــده پیشــنهاد مــی دهــد، ب شــود هــاي آین

1. Barlow
2. Hayward
3. Mark, Janssen, & Milhausen
4. Visserman

حی شده که آنرا به صورت رفتاري هایی آزمایشی طراپژوهش
تواننـد بـه نقـش    هـاي آینـده مـی   بسنجند. همچنین پژوهش

فرایندهاي خودکار در مقابل فرایندهاي خودکنترلی در توجه و 
ارزیابی دیگران جذاب و ورود به رابطه فرازناشویی بپردازنـد و 

نیز از آنجاکه خودکنترلی در ترکیب با عوامل دیگـر بـر رفتـار    
شود سهم عوامـل دیگـر از جملـه    ر است، پیشنهاد میتاثیرگذا

عوامل انگیزشی مانند تعهد یا کیفیت ارتبـاط بـر گـرایش بـه     
رابطه خارج از ازدواج یا پاسخ به دیگران جذاب سنجیده شود.
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