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Abstract 
All the basic theories of committed relationships refer to the availability of 

attractive alternatives as a negative factor that undermines the commitment 

and survival of the relationship. The present study aimed to compare 

adaptive motivation and cognitive activism within individuals with and 

without the temptation to engage in a relationship with an attractive 

alternative. The study population consisted of the married men and women 

in Mashhad among which 200 individuals were selected as the study 

participants via convenient sampling procedure who responded to the 

temptation and likelihood of infidelity questionnaires. Out of 200 

participants, 40 individuals were selected via purposive sampling (10 males 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: jsfadardi@gmail.com 

How to Cite: Fakhri, M. S., Salehi Fadredi, J., Kimiaei, S. A., Karshki, H. (2023). 

Comparison of Adaptive Motivation and Cognitive Activism in Individuals with and 

without the Temptation to Engage with Attractive Alternatives, Journal of Culture 

of Counseling and Psychotherapy, 13(52), 131-160. 

mailto:Nazila.fakhri@yahoo.com
mailto:jsfadardi@gmail.com
https://www.orcid.org/0000000319825902
mailto:kareshki@um.ac.ir


 2412 زمستان|  21شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 231

and 10 females with high rate of temptation as well as 10 females and 10 

males with low rate of temptation) who were required to respond to other 

research questionnaires of the study. A significant difference was detected 

between the two study groups (high temptation to infidelity vs. low 

temptation to infidelity). There was a significant difference in the average 

scores of adaptive motivation (p<0.05, t=3.05) and also in the average scores 

of all components of cognitive abilities except for the component of social 

cognition (8.46, F=p<0.05). It can be concluded that the participants of the 

high temptation group had higher temptation rate, less adaptive motivation 

and more cognitive problems (based on the Cognitive Ability Questionnaire, 

n-back task, Hanoi Tower task and Go / No go task) in comparison with the 

low temptation group, which seems to increase the likelihood of infidelity in 

these people. 

Keywords: Adaptive Motivation, Executive Function, Temptation, 

Extramarital Relationships. 
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در افراد با و بدون  یشناخت یور و کنش یانطباق زشیانگ سهیمقا

 جذاب نیگزیوسوسه رابطه با جا

 

 

   یالسادات فخر میمر
دانشگاه  یشناس و روان یتیمشاوره، گروه علوم ترب یدکتر یدانشجو

 ، مشهد، ایرانمشهد یفردوس
  

   یفدرد یجواد صالح
 ،یشناس و روان یتیلوم تربدانشکده ع ،یشناس استاد تمام گروه روان

 ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس
 

  ییایمیک یعل دیس
و  یتیدانشکده علوم ترب ،یتیمشاوره و ترب یشناس گروه روان اریدانش

 ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس یشناس روان
 

   یکارشک نیحس
و  یتیتربدانشکده علوم  ،یتیمشاوره و ترب یشناس گروه روان اریدانش

 ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس یشناس روان

  چکیده
 کی دیجذاب با یها نهیگزکه در دسترس بودن  کنند یممشخص  روابط متعهدانه یاصل یها هینظرهمه 

 یا سهیمقابررسی هدف از انجام پژوهش حاضر  .کند یم فیرابطه را تضع یباشد که تعهد و بقا یعامل منف

 روش:شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب بود.  وری کنشانگیزش انطباقی و 

نفر به پرسشنامه  022 در دسترسصورت  بهبود که  شهر مشهد متأهل و مردانل زنان جامعه پژوهش شام

 یریگ نمونهصورت  بهنفر  02نفر  022 یها دادهپژوهش پاسخ دادند که از بین  ییوفا یبوسوسه و احتمال 

و  تخاب شدندنفر مرد با وسوسه پایین( ان 02نفر زن و  02نفر مرد با وسوسه باال و  02نفر زن و  02هدفمند )

و  ییوفا یبکنندگان دو گروه )گروه وسوسه زیاد به  بین شرکت پژوهش پاسخ دادند. یها پرسشنامهبه سایر 

( و >t=20/2p,20/3( تفاوت معناداری در میانگین نمرات انگیزش انطباقی )وفایی بیگروه وسوسه کم به 

شناخت اجتماعی، وجود داشت  ةمؤلف غیراز بهی شناختی ها های توانایی نیز در میانگین نمرات تمامی مؤلفه
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(04/8, F=20/2p<.) گروه وسوسه زیاد در مقایسه با گروه  کنندگان شرکتنتیجه گرفت که  توان یم

وسوسه کم از میزان وسوسه بیشتر، انگیزش انطباقی کمتر و مشکالت شناختی بیشتری در مقایسه با گروه 

را در این افراد، افزایش  وفایی بیاحتمال اقدام به  تواند یم رسد یمار بودند که به نظر وسوسه کم، برخورد

 دهد.

  .ییوسوسه، روابط فرازناشو ،یشناخت یور کنش ،یانطباق یزشیانگ :ها واژهکلید



 232 |و همکاران    یفخر...؛ در افراد با و بدون یشناخت یو کنش ور یانطباق زشیانگ سهیمقا

 مقدمه 

؛ غذاهای ناسالم، خریدهای تکانشی، شوند یمهر روز افراد زیادی تسلیم وسوسه 

مواد یا روابط فرازناشویی که برگرفته از میل به موضوع خاصی است که این  سوءمصرف

 ها خواستهاز  یاریبس. است افرادروزمره  یو مکرر در زندگ یموضوع عاد کی لیم

با تضاد  ،التیتمااز  گرید یاریبسولی  شوند یعمل تسرع به توانند یمندارند و  یمشکل

 تیریمد یبرا یمبارزات مکرر درونکه نیازمند  روبرو هستند یموانع خارج ای یدرون

 0)هافمناست  یطیمحو ضوابط موارد  ها خواستهمطابق با  ی و تمایالت،شخص یها خواسته

و ممکن است فرد  زنند یمافراد دست به انتخاب  ها تیموقع(. در این 0200، و همکاران

 .موجود، با خود کلنجار برود یها نهیگزمجبور باشد برای کنترل خود در مواجهه با سایر 

تهدیدهای پیش روی زوجین  نیتر یجددر دسترس بودن جایگزین جذاب نیز که یکی از 

ممکن است باعث شود فرد تعهد زناشویی خود را زیر ( 0200، 0است )بردی و بارکر

بر تصمیم و انتخاب افراد بر هدف متعهد ماندن چراکه  (0330)هادی و همکاران، د پابگذار

 یسخت بهچراکه افراد جذاب (. 0200، 3)لیدون است رگذاریتأثبه رابطه یا فرایند قطع تعهد، 

و با توجه به  شوند یم ها آنمتوجه  تر عیسرخاص، مردم  طور به و شوند یمنادیده گرفته 

 شود یمبیشتر به دنبال دستاوردهای مطلوب هستند، گفته ها  آن ز توجه بهاینکه افراد بعد ا

)باکر و مک  کند یمبا انگیزه ها  آن که توجه به دیگران مطلوب، افراد را به دنبال روابط با

 تیبا موفق ی و مقاومتشخص یها خواستهمحدود کردن  یتالش برا(. همیشه 0200، 0نالتی

 .است یو خارج یاز عوامل داخل یا گسترده فیط ریو تحت تأث شود ینمروبرو 

که میزان رضایت از  ییها در ازدواجمختلف نشان داده است که حتی  یها پژوهش

 با جایگزین جذاب ییرو روبهزندگی باالست و تعارض جدی بین زوجین وجود ندارد 

با شواهد  این یافته(. 0200، 0202)لیدون،  کند یمکار فرایند گرایش را فعال خود طور به
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که حتی تماس چشمی با افراد جذاب باعث فعال شدن  دهد یمنوروفیزیولوژیک نشان 

وضعیت  رغم بهبنابراین، ؛ (0202،و همکاران 0)ریتر شود یمفعالیت مغز مرتبط با پاداش 

فعلی رابطه زوج، واکنش اولیه و خودکار افراد به فرد جذاب جنس مقابل، احساس 

منظر حفظ و نگهداری رابطه، این پاسخ  است. ازها  آن به یشدگ جذبوابستگی و 

خودکار به جایگزین جذاب، کارکردی نیست و گرایش و کشش به جایگزین جذاب 

پیشین رابطه فعلی بگذارد و بدیهی است که  یها زهیانگمنفی بر تعهد و  ریتأثممکن است 

ترک خود، با در طی زندگی مش ها زوج ثبات رابطه فعلی را تضعیف کند. تواند یم

نیاز است در  ؛ کهشوند یمجذاب مواجه  یها نهیگزو اغوای  یمند عالقهتعارضاتی همچون 

موانع  نیتر بزرگوسوسه یکی از  چراکهمخرب، مقاومت نشان دهند.  یها تکانهبرابر این 

 بالفاصله به دست آورد، ارزش ذاتی توان ینماهداف را  که یهنگامپیگیری اهداف است و 

 یابیدست قابلتوسط یک فرصت برای برآورده شدن یک هدف بالفاصله  یراحت هبها  آن

. رفتارهایی که پاداش فوری و مجازات با تأخیر را رود یماز بین (، تر تیاهم کم)گرچه 

از رفتارهایی باشند که فقط یک پاداش به تأخیر  تر جذاب، ممکن است دهند یمارائه 

را دچار مشکل  بلندمدتو پایداری در برابر اهداف  ودش یمو لذا وسوسه متولد  اندازند یم

 (.0222، 0)مگان و گراس کند یم

را یک هدف در نظر بگیریم که فرد برای  رابطه عاشقانه کیحفاظت از اگر تعهد و 

ضروری تحقق این هدف  مؤلفهشناختی  وری کنشآن از انگیزه الزم برخوردار است، 

، مناقشه بین شود یمجایگزین جذاب مواجه  یک فرد با یک که یهنگام .خواهد بود

 .شود یممحافظتی فعال  یها هدفبا  مدت یطوالنسریع فوری و ارتباطات  یها واکنش

با جایگزین  ییرو روبهدر یک رابطه عاشقانه هستند، یا نه، ها  آن آیا که نیااز  نظر صرف

که  رسد یمنظر  بنابراین، به؛ کند یمخودکار فرایند گرایش را فعال  طور به جذاب

ها  آن پاسخ واضح این است که توجه به شوند یمافراد با دیگران جذاب مواجه  که یهنگام
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؛ (0208و همکاران،  0دایو) کنند یمو احساس لذت و دلپذیری را تجربه  کنند یمرا جلب 

متعهد بودن به شریک فعلی خود، یک استراتژی بهتر برای  بلندمدتبنابراین، برای هدف 

این فرایند باید توسط کارکردهای اجرایی  ل و مهار چنین تحریکاتی، الزم است.کنتر

تا توجه خود را بر اهداف  کند یمتسهیل شود، زیرا کارکرد اجرایی به مردم کمک 

 که پژوهشطور  همان .شوند یا تکانه یها پاسخخود متمرکز کنند و مانع  بلندمدت

تا از  کند یماجرایی به افراد دیابتی کمک داده است که کنترل  ( نشان0203) 0کرندال

نجات یابند، به افراد متعهد و رمانتیک ممکن است کمک کنند تا از  ها ینیریشخوردن 

، به افزایش رضامندی ها مهارت، این عالوه به .پاسخ به جایگزین جذاب، جلوگیری کنند

را به وجود  یا افزودهکه نقش محافظتی  کند یمدر ارتباط خویش نیز کمک  ها زوج

( نشان داد که افرادی که در کنترل 0202و همکاران ) 3، تحقیق کروزمثال عنوان به .آورد یم

که با سطح باالیی از ظرفیت حافظه کاری نشان داده طور  هماناجرایی در سطح باال هستند، 

، هعالو به. دهند یمدر مواقع خشم و عصبانیت از خود بروز  یتر مناسب، بازخورد شوند یم

در روابطی که در آن افراد یک هدف  ( نیز نشان دادند که0202و همکاران ) 0برندسل

متقابل  یها واکنشمستقیم با مهار  طور بهبرای حفظ رابطه دارند، کنترل اجرایی  بلندمدت

 یها مهارت( ضعف در 0202) 0خشم مرتبط است. همچنین، الیتبورن و آرنستن پس از

 ادراک خطر و افزایش رفتارهای پرخطر رابطه دارد.شناختی سطح باال با کاهش 

های پایه را شناسایی و ارزیابی  کارکردهای اجرایی تالش کرده تا مکانیزم که یدرحال

تا به بررسی  اند شدهفردی متمرکز  یها تفاوتکند مطالعات مبتنی بر انگیزش، بر روی 

علت مفروض  زشیانگ ردازند.بپ ناموفق برای رسیدن به اهداف یها تالشموفقیت در برابر 

 کیخاص و در  تیخاص در موقع یبه روش ییبه پاسخگو لیتما انگریبو  رفتار است
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جستجوی اهداف  یها وهیشبر این اساس،  .(0200، 0کاکس وکلینگرمناسبت خاص هست )

ساختار انگیزشی  مجموعاًدرونی است که  ییها مؤلفهدر هر فرد متفاوت و متکی بر 

. افرادی که سبک انگیزشی غیرانطباقی دارند، شوند یمنامیده  رانطباقی()انطباقی و غی

مشکالتی در ابراز هیجانات دارند و بیشتر به دنبال اهداف اجتنابی هستند و دستیابی به 

و ناکامی در رسیدن به هدف نیز خیلی کم  کند یمهدف، لذت ناچیزی برای آنان ایجاد 

این افراد کمتر از زندگی احساس  (.0333کاران، )یوسفی و هم کند یمآنان را ناراحت 

افراد دارای  که یدرحالو انگیزه کمتری بـرای تغییـر رفتـار خـود دارند؛  کنند یمرضایت 

و منابع خود را صرف  کنند یمای را انتخاب  سبک انطباقی انگیزشی، اهداف واقع بینانه

 یها بیآسبراین،  (. عالوه0202، 0)اسپینالو و همکاران کنند یمتعقیب اهداف سالم 

شناختی، هیجانی و رفتاری ارتباط تنگاتنگی با مشکالت مربوط به تعقیب اهداف دارند، 

یعنی اگر افراد به شکل غیرواقع بینانه به جستجو و تعقیب اهدافشان بپردازند و نسبت به 

رفتاری در  شناختی، هیجانی و یها بیآسباشند، مشکالت و  تفاوت یبدستیابی به اهدافشان 

( در 0380) یروزآبادیفسلیمانیان و  (.0200و کلینگر،  کاکس ( کند یمآنان بیشتر بروز 

بر تعارض  مند نظامپژوهش خود با عنوان بررسی اثربخشی و کارآمدی مشاوره انگیزشی 

که کاهش در بعد انطباقی ساختار انگیزشی، با  ندزناشویی به این نتیجه دست یافت

ر زناشویی همراه است. نتایج تحقیقات صالحی فدردی و همکاران بیشت یها یآشفتگ

( نیز نشان داد افزایش در انگیزش انطباقی، افزایش در رضایت زناشویی کلی و 0332)

سطح کلی موفقیت در دستیابی به  رسد یمو به نظر  کند یم ینیب شیپآن را  یها مؤلفه

رضایت زناشویی  ینیب شیپهمی در عامل م تواند یممختلف زندگی،  یها طهیحاهداف در 

 (.0338)آرین فر و رسولی،  باشد

 درصد 00 تا 02 در باًیتقر یشکن مانیپ که است داده نشان معرف، یها نمونه مطالعات

 داشته شرکت یشکن مانیپ در یکس چه نکهیا به توجه بدون و دهد یم رخ ها ازدواج از

، افسردگی، افکار خودکشی، مثال عنوان هب) گذارد یم طرف دو هر در یمنف یرهایتأث ،است
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 شیافزا یانحصار روابط در را یشکن مانیپ خطر که یعوامل درک ن،یبنابرا؛ طالق(

و  یشکن مانیپبدیهی است که درک جامع . (0202، 0)فینچام و می است مهم دهند، یم

عوامل به  یمتعدد مطالعاتتعامل آن با محیط اطراف، مستلزم بررسی عوامل مرتبط است. 

از منظر  یشکن مانیپمعمول به مطالعه امور  عالقه .اند پرداخته یشکن مانیپمرتبط با 

کمک به درمانگران  تیدرنهاازدواج و روابط و  یها ییایپو یپرداز هینظر ،شناختی روان

است که  زیبرانگ و چالش دهیچیپ یها تیموقع نیشدن به ا کینزد یها برا ها و خانواده زوج

 مختلف، یها پژوهش باوجود .رندیگ یقرار م ینیدرمان بال یبرا طیشرا نیتر تدر زمره سخ

 که یدرحال (.0202، 0)زاپین دارند  مسئله نیا کردن تر شفافدر  یسع همچنان مطالعات

به دنبال بررسی مسائل بین فردی  یشکن مانیپدر زمینه  شده انجام یها پژوهشاغلب 

الل شخصیتی، سبک دلبستگی و مواردی بعد از بین زوجین، یا اخت یها تعارضهمچون 

 منظور به، پژوهش فوق، اند بوده شکنی پیمانبررسی انواع و همچنین  شکنی پیمانوقوع 

و به دنبال بررسی  ا تمرکز بر عوامل فردیب ،شکنی پیمانپیش از وقوع کشف و فهم عوامل، 

 شدن مواجههنگام  شکنی انپیمدر پیدایش میل به  (یا بازدارنده دهنده سوقعوامل وسوسه )

بود که آیا بین  مسئلهبررسی این  درصدد، شکنی پیمانانجام  الزاماًنه  با جایگزین جذاب و

شناختی تفاوتی  وری کنشو سبک انگیزشی ازنظرافراد با وسوسه باال و افراد با وسوسه کم 

 وجود دارد؟

 پژوهش روش

 مقایسه ای-علی از نوع کاربردی و برحسب روش هدف، برحسب پژوهش حاضر روش

علمی  روش پژوهشیک رویدادی  پس یها روش یا یا سهیمقا –علی  یها روش .بود

است که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقع آن 

 .پردازد می

صورت  بهشهر مشهد بود که  متأهلان و مردان امل زنجامعه آماری پژوهش ش
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 صورت نیبد. نفر به پرسشنامه اول پژوهش پاسخ دادند 022تعداد در دسترس،  یریگ نمونه

لینک پرسشنامه آنالین  ها یآزمودنکرونا و عدم دسترسی به  ویروسبا توجه به شیوع  که

ه تمایل داشتند به پرسشنامه و افرادی ک شدو تلگرام( ارسال  واتساپدر فضای مجازی )

و  موردنظرمعیار  دارای ی)افراد هدفمند گیری نمونهصورت  بهو در مرحله بعد پاسخ دادند 

مرد طیف باالی وسوسه بر  02زن و  02نفر ) 02به شرکت در بخش دوم(  اعالم تمایل

مان هپایین وسوسه بر مرد طیف  02زن و  02اساس نقطه برش پرسشنامه احتمال خیانت و 

با  ها یآزمودنپژوهش دعوت شدند. در ابتدا  یها پرسشنامه( برای اجرای سایر اساس

هد بودن، نداشتن تمایلی به بودن، ساکن مش متأهلخواندن شرایط پژوهش ازجمله )

را انتخاب نموده و وارد روند پژوهش  "از انجام پژوهش رضایت دارم" نهی( گزجدایی

سال،  02تا  08، دامنه سنی تأهلبارت بودند از: ورود به پژوهش ع یها مالک شدند.

خروج از مطالعه عبارت بودند از  یها مالک نداشتن تمایلی به جدایی، ساکن مشهد بودن،

 افرادی که قصد خروج رسمی از رابطه داشتند و همچنین ناقص بودن پاسخنامه.

منه شدن دا و کمکرونا  گیری همها توجه به آغاز بکه گفته شد  گونه همان

ارسال پرسشنامه آنالین بود. فرم آنالین صورت  به ها داده یآور جمعروش  ها ارتباط

، تلگرام( واتساپ) یمجازهای فضای  اپلیکیشن از طریقپرسشنامه وسوسه )احتمال خیانت( 

مرحله اول، افراد واجد شرایط  یها داده یآور جمعارسال شد. پس از  ها یآزمودنبرای 

تکمیل نمودند. عالوه بر  بود، مداد کاغذیصورت  بهپژوهش را که  یها پرسشنامهسایر 

قبلی ازجمله  یها پژوهش، بنابر سبک انگیزشی و توانمندی شناختی یها پرسشنامه

حافظه، مهار و  ازجمله، یخودکنترلمهم در  مؤلفهسه  (،0338همکاران )و  یآباد خرم

 ،)همان منبع( رو/نرو و برج هانویبک، ب انیوتریکامپ یها تست از طریقنیز  یزیر برنامه

 اجرا شد. ها یآزمودنبر روی  خود گزارشی، یها از پرسشنامهبرای اطمینان از نتایج حاصل 

 ازجملههدایایی  کنندگان شرکت، ها پرسشنامهبرای پر کردن  ها یآزمودن از تقدیر منظور به

. به دریافت کردندمودنی ید اینترنت همراه، بنابر انتخاب آزیا خر کارت میسشارژ مستقیم 

بخش مخصوص به بررسی احتمال خیانت، به  ژهیو بهلحاظ محرمانه بودن اطالعات 
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ی وجود ندارد و برای ها دادهتوضیح داده شد که هیچ دسترسی اختصاصی به  ها یآزمودن

 از آزمودنی هیچ اطالعات هویتی درخواست نشد. ها سؤالاطمینان، هنگام پاسخگویی به 

 شابزارپژوه

احتمال بروز خیانت در  ینیب شیپبرای  خیانت احتمال مقیاس مقیاس احتمال خیانت:

این مقیاس مختصری است  (.0200، و همکاران 0رابطه متعهد تهیه شده است )جونزهنگام 

چقدر احتمال دارد که رابطه خود  ":کند یم یریگ مورداندازهکه اهداف رفتاری را با هفت 

اگر بدانید که گرفتار "و  "پنهان کنید؟ دیا کردهتازه مالقات  را از دید شخصی جذاب که

با استفاده از  کنندگان شرکتوفادار نباشید؟  همسر خودنخواهید شد چقدر ممکن است به 

)بسیار محتمل است( پاسخ دادند. آلفای  2محتمل نیست( تا  اصالً) 0مقیاس نوع لیکرت از 

نسخه فارسی  .)برای مردان و زنان( بود 802/2کرونباخ از این مقیاس در مطالعه حاضر 

ی ابیارز منظور به ؛ کهاجرا شد متأهلنفر زن و مرد  022پرسشنامه احتمال خیانت، بر روی 

اصلی با چرخش  های مؤلفه لیتحلروایی سازه پرسشنامه تمایل به خیانت از روش 

درونی استفاده شد . برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش همسانی شد استفادهواریماکس 

آن  های مؤلفهمناسب پرسشنامه و  نسبتاًکه نتایج آلفای کرونباخ حاکی از همسانی درونی 

و عدم  43/2، برای عدم تعهد برابر با 43/2بود. میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

ن آلفای کرونباخ برای ای. (0020)فخری و همکاران،  به دست آمد 40/2صداقت برابر با 

 04-30به پایین: بسیار پایین،  04، نمره یگذار نمرهدر تفسیر آمد.  به دست 28/2پژوهش 

 .باشد یم باال اریبس 30-03و  متوسط

شخصی کاکس و کلینگر  یها دغدغهساختار انگیزشی با پرسشنامه  :5جاری یها دغدغه

لی خود را در فع یها ینگران دهندگان پاسخ این پرسشنامه، در شد. یریگ اندازه (0220)

 ها آن. سپس، کنند یممناطق مختلف زندگی و هدف خود را برای حل هر نگرانی توصیف 
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، درجه کنترل، شانس مثال عنوان بهخود را برای اهداف مختلف در ابعاد مختلف ) یها تالش

)روش مشخصی  دهد یمرا نشان ها  آن که ساختار انگیزه کنند یمموفقیت انتظار( ارزیابی 

 یا نقطه 00در یک مقیاس  یبند رتبه یها اسیمق .(کنند یم اهداف خود را دنبالا ه آن که

)بیشترین مقدار( از هر بعد تالش برای اهداف پاسخ  02)کمترین مقدار( تا  2لیکرت از 

یک نمره  توان یم یبند رتبه یها اسیمقاز  آمده دست بهبا استفاده از نمرات  .شوند یمداده 

فرم  (0223)ی فدرددر پژوهش صالحی  .محاسبه کردپرسشنامه ی انگیزه انطباقی برا

و  عادی دو نمونه شامل دانشجویان یروبر  شاخص، 02با  پرسشنامه شده خالصه

شامل  نمونه یبراکرونباخ  یآلفاضریب . کنندگان الکل صورت گرفت سوءمصرف

. حاسبه شدم 20/2کنندگان الکل  سوءمصرفنمونه شامل  یبرا و 22/2 عادی دانشجویان

از ی متشکل ا نمونهبا روش آلفای کرونباخ بر روی  ها اسیمقدر پژوهش دیگر ثبات درونی 

 ینیحسابراهیمی و پژوهش  در/. را نشان داد. 28آلفای  شد کهنفر آزمودنی محاسبه  002

انطباقی و  ترتیب برای ساختار انگیزشی همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ به (0334)

در این پژوهش آلفای  به دست آمد./. 80 ؛ و/22./23معادل آزمون اقی و نمره کل غیرانطب

 آمد. به دست 88/2 یانطباقو عامل دو  83/2 یانطباقکرونباخ برای عامل یک 

پنج  فیدر طسؤال دارد و  32این پرسشنامه  :شناختی نجاتی یها ییتواناپرسشنامه 

( مشخص 0 ، همیشه0 اوقات شتریب، 3 اوقات یبعض، 0 ندرت به، 0هرگز ) کرتیل یا نهیگز

، یریگ میتصمانتخابی و کنترل مهاری،  شده است. این مقیاس ابعاد حافظه، توجه

همسانی . سنجد یمشناختی را  یریپذ انعطافشناخت اجتماعی و  ، توجه پایدار،یزیر برنامه

ی گو همبست 83/2 کرونباخ پرسشنامه آلفای از روشدرونی این پرسشنامه با استفاده 

آن  یسنج روانبوده است و خصوصیات  معنادار 220/2 در سطحپیرسون دو نوبت آزمون 

شناخت  غیراز بهاین پرسشنامه  یها عاملهمه (. 0330قرار گرفته است )نجاتی،  دییتأمورد 

آموزان همبستگی مثبت و معنادار دارند که بیانگر روایی  دانش اجتماعی با نمره معدل

بیشترین و کمترین . آمد به دست/ 30در این پژوهش آلفای کرونباخ  .مالکی آن است

 است. 082و  34 در این پرسشنامهنمره 
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 پیشین محرک چند تکلیف یوتریکامپآزمون 
 آزمون یک ان بک :(بک ان)1

 0کرچنر توسط بار نخستین که است اجرایی یها کنش با مرتبط شناختی عملکرد سنجش

 ها آن یکار دست هم و اطالعات نگهداری هم تکلیف ایناکه ازآنج. شد ( معرفی0380)

 یابزاراست و  شده شناخته مناسب بسیار کاری حافظه سنجش برای شود یم شامل را

 ابزارهای نیپرکاربردتر از یکی و رود یمـ شـمار بـه یکـار حافظـه سنجش در مناسب

 نشان را آزمون این باالی اراعتب 80/2 تا 00/2 بین اعتبار است. ضرایب فرهنگ به نابسته

 کلی اسـت. تکلیف قبول قابل یکار حافظـه عملکـرد شـاخص عنوان به آن اعتبار و دهد یم

 ظـاهر شگرینما صفحه بر تصادفیصورت  به ،3 تا 0 اعداد که است این ادشدهی آزمون در

 دوتا) تر قبل عدد دو عقـب(، بـه )یکی ماقبل عدد با را عدد هر باید ها یآزمودن. شوند یم

 عدد دو آیا که نمایند مشخص و کنند عقب( مقایسه به تا )سه تر قبل عدد سه یا ،(عقب به

 یکار حافظه در موارد داشتن نگه فعال مستلزم تکلیف این انجام. خیر یا هسـتند یکسان

 ها یآزمودن از و شد استفاده عقب به یکی تکلیف از مطالعه این در. است مقایسه منظور به

 یکسان عـدد دو ایـن اگـر و کننـد مقایسـه آن ماقبـل عدد با را هر عدد تـا شد واستهخ

 درست یها پاسخ تعداد. بفشارند را چـپ کلید بودند، یکسان غیر اگر و راست کلید بودند

 قیطرآزمون از  نیا ییایپا شد. ثبت سیستم توسط آزمودنی هـر کلـی واکـنش زمان و

و  Turner میزان روایی به روش همبستگی با آزمون حافظه کاری ؛ و/30آلفای کرونباخ 

Engle 42 نیز روایی این آزمون  رانیدر ا(. 0228و همکاران،  3)جگی/. گزارش شده است

/. گزارش شده 23آلفای کرونباخ  از طریقمیزان پایایی آن  ؛ و/83با آزمون دایکوتیک، 

 (.0208 نجاتی و همکاران،است )

شامل دو . شود یماستفاده  یبازدار یریگ اندازه یبرا "برو/ نرو"زمون آ :0آزمون برو نرو

از  و (go) پاسخ دهند ها محرک نیااز  یا دستهبه  دیبا ها یآزمودندسته محرک است. 
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 go یها محرکتعداد  که ییازآنجا(. no go) کنند یخوددار گریدبه دسته  یده پاسخ

. است شتریبپاسخ در فرد  ارائه یبرا یآمادگاست،  no go  یها محرکاز  شتریبمعموالً 

محرک  ارائهدر هنگام  یحرکتانجام پاسخ  یمعن ارتکاب به یخطا ایمناسب  یبازدارعدم 

ارتکاب،  یخطا: درصد دیآ یمدست  نمره جداگانه به 3آزمون،  نیااست. از  رهدفیغ

نقل از  به 0224)و همکاران  یریقدنامناسب و زمان واکنش. در مطالعه  یبازداردرصد 

 نیاگزارش شده است. در  2/ 82آزمون  نیا ییایپا( 0330میردورقی و همکاران، 

 .ساخته شد Super Lab 0 افزار نرمو با استفاده از  یا انهیراصورت  بهآزمون  نیاپژوهش، 

 no)  یهندساشکال  گرید نیبمثلث بود که در  یهندسبه شکل  go آزمون، محرک نیادر 

go) مدت  به یآزمودناز چشم  یمتریسانت 42در فاصله  نچیا 04 توریمانحه در وسط صف

با فشاردادن  تر عیسرآن، هرچه  تیرؤپس از  دیبا یآزمودنو  شد یم ارائه هیثان یلیم 022

اشکال  گریدو در صورت مشاهده  داد یمبه آن پاسخ  دیکل صفحه یرو spaceدکمه 

 یآزمودنتا  شد ارائه ینیتمرصورت  بهشش . در ابتدا چند کوداد یمپاسخ  دینبا یهندس

شد  ارائه یاصلکوشش  022پاسخ کامالً آشنا شود و سپس  دیکل یابیجانسبت به آزمون و 

و  ها پاسخ هیکلکند.  جادیارا  یرومندینبود تا بتواند پاسخ  go محرکها  آن مورد از 22که 

 .ثبت شد ها یآزمودنزمان واکنش 

پردازش  یساز مفهوماجرایی،  یزیر برنامهآزمون  نیرت معروف :1آزمون برج هانوی

بر تأکید هانوی هدف  یها برجدر آزمون ، تکلیف برج هانوی است. مسئلهاطالعات و حل 

(. این 0332، و همکاران کرباسدهی ) و حل مسئله است یزیر برنامه یها مهارتارزیابی 

مختلف،  یها اندازهو سه مهره با  اند شدهآزمون از سه میله که به یک پایه مسطح وصل 

، موقعیت آغازین را ها لهیمروی  یها مهرهتشکیل شده است. آزمودنی باید با حرکت دادن 

 Cبه موقعیت  Aرا از موقعیت  ها مهره توان یمه موقعیت هدف تبدیل کند. با هفت حرکت ب

فقط یک مهره را حرکت دهد و  تواند یمحرکت، آزمودنی  در هر که یطور بهانتقال داد؛ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tower of Hanoi 

http://journal.ihepsa.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%87%DB%8C
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آزمون،  یگذار نمرهقرار گرفته باشد. برای  تر کوچکهمیشه باید زیر مهره  تر بزرگمهره 

صرف کرده است، محاسبه  مسئلهکه آزمودنی برای حل  یزمان مدتتعداد حرکات و 

و میزان  28/2همبستگی با آزمون برج لندن  از طریق. میزان روایی این آزمون شود یم

؛ به 0332)هومس و همکاران، گزارش شده است  32/2خ آلفای کرونبا از طریقپایایی آن 

ان پایایی این آزمون به شیوه در ایران نیز میز(. 0332نقل از کرباسدهی و همکاران، 

گزارش  02/2و میزان روایی این آزمون با آزمون راهبردهای فراشناختی  20/2بازآزمایی 

 (.0380)قاسمی و محمدی، شده است 

 ها افتهی

 مربوط به اعضای دو گروه ارائه شده است. یشناخت تیجمع اطالعات 0در جدول 

 (=04Nان در مطالعه دوم )کنندگ شرکت . اطالعات جمعیت شناختی1جدول 

 متغیر
 وسوسه کم وسوسه زیاد

 یدار یمعنآزمون 
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 تحصیالت

 02 0 0 0 تر نییپادیپلم و 

χ
2
= 30/0, p=03/2 

 0 0 00 0 پلمید فوق

 00 0 32 4 کارشناسی

 02 8 30 2 ارشد یکارشناس

 02 0 0 0 دکتری

  انحراف معیار میانگین ارانحراف معی میانگین 

 t= 34/2, p=30/2 00/8 32/32 00/2 80/30 سن

 t= 33/2, p=43/2 40/3 80/4 00/3 02/4 مدت ازدواج

( دارای مدرک دیپلم و درصد 0) از آنان نفر 0 کنندگان، شرکت سطح تحصیالت ازنظر

( دارای مدرک درصد 32نفر ) 4، پلمید فوقدرصد( دارای مدرک  00نفر ) 0، تر نییپا

درصد( دارای  0نفر ) 0و  ارشد یکارشناسدرصد( دارای مدرک  30نفر ) 2کارشناسی، 

مدرک دکتری بودند. در پژوهش حاضر همچنین میانگین و انحراف استاندارد سنی 

بود. همچنین میانگین و انحراف استاندارد  00/2و  80/30کنندگان به ترتیب برابر با  شرکت
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 ازلحاظدو گروه  بود. 00/3و  02/4کنندگان به ترتیب برابر با  شرکت مدت ازدواج

خی دو و تی مستقل مورد مقایسه قرار  یها آزمونتحصیالت، سن و مدت ازدواج با 

گرفتند و این نتایج بیانگر عدم تفاوت معنادار دو گروه با وسوسه کم و وسوسه زیاد در 

p>30/0χ,20/2متغیر تحصیالت )
2
( و مدت ازدواج =p>34/2t,20/2(، سن )=

(20/2,p>33/2t=.است ) 

 شناختی یور کنشکنندگان در انگیزش انطباقی و  های توصیفی نمرات شرکت . شاخص5ل جدو

 متغیر
 گروه وسوسه زیاد گروه وسوسه کم

 اریمع انحراف میانگین انحراف معیار میانگین

 02/8 32/42 22/00 38/22 انگیزش انطباقی

 عملکرد شناختی

 32/0 30/00 03/3 80/00 حافظه

 03/3 32/00 00/0 02/04 کنترل مهاری

 32/0 32/3 83/3 00/00 یریگ میتصم

 08/0 00/4 40/0 00/3 یزیر برنامه

 04/0 82/4 23/0 00/3 توجه پایدار

 88/0 02/2 44/0 00/8 شناخت اجتماعی

 24/0 20/8 44/0 30/02 یریپذ انعطاف

 N-BACKتکلیف 

 فظه()حا

 88/3 40/00 02/0 20/00 تعداد پاسخ درست

 32/2 40/08 44/0 22/8 تعداد پاسخ غلط

 02/30 20/020 03/30 20/030 زمان واکنش

تکلیف برج هانوی 

 (یزیر برنامه)

 82/04 32/002 08/00 30/020 زمان

 08/0 02/04 04/0 32/00 حرکت

تکلیف برو / نرو 

 )بازداری(

 24/0 30/02 02/0 40/4 خطای ارتکاب

 00/0 02/03 08/0 02/4 خطای حذف

 42/42 00/322 80/38 22/020 زمان واکنش
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 های استنباطی یافته

 جهت مقایسه انگیزش انطباقی در دو گروه مستقل tهای  . نتایج آزمون3جدول 

 میانگین گروه ریمتغ
تفاوت 

 ها نیانگیم

درجه 

 آزادی
مقدار 

t 

مقدار 

 معناداری

انگیزش 

 طباقیان

 38/22 وسوسه کم
08/3 38 20/3 220/2 

 32/42 وسوسه زیاد

بین انگیزش انطباقی افراد دو گروه تفاوت  دهد یمنشان  3مستقل در جدول  tآزمون  جینتا

عبارتی میانگین نمرات انگیزش انطباقی برای ه (. ب=20/2p<،20/3tمعناداری وجود دارد )

 ( بیشتر است.32/42معناداری از گروه با وسوسه زیاد ) رطو به( 38/22افراد با وسوسه کم )

شناختی نشان داد بین دو  یها ییتوانانتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای پرسشنامه 

 عنوان بهاین پرسشنامه  های مؤلفهگروه در متغیر جدیدی که از ترکیب خطی نمرات 

 ,220/2المبدای ویلکز، =30/2)، تفاوت معناداری وجود دارد شده حاصلمتغیرهای وابسته 

p<04/8= (2،30)F) .این نتایج نشان داد عملکرد شناختی افراد با وسوسه زیاد و  یبه عبارت

 وسوسه کم تفاوت معناداری با یکدیگر دارد.

 شناختی در دو گروه وری کنشها جهت مقایسه  های اثرات بین آزمودنی . نتایج آزمون0جدول 

 شاخص آماری

 متغیر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

مقدار 

 معناداری

مجذور اتای 

 سهمی

 00/2 220/2 00/00 02/80 0 02/80 حافظه

 04/2 228/2 20/2 02/000 0 02/000 کنترل مهاری

 00/2 20/2 02/0 20/40 0 20/40 یریگ میتصم

 04/2 220/2 03/03 02/28 0 02/28 یزیر برنامه

 04/2 223/2 44/2 00/00 0 00/00 توجه پایدار

 28/2 22/2 00/3 00/08 0 00/08 شناخت اجتماعی

 08/2 220/2 20/00 32/00 0 32/00 یریپذ انعطاف
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های دو  دهد که بین آزمودنی نشان می 0ها در جدول  نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی 

تفاوت  شناخت اجتماعی، غیراز بهشناختی  یها ییتواناپرسشنامه  یها مؤلفهگروه در تمامی 

 ها تفاوت، این 0در جدول  شده ارائهتوصیفی  یها شاخصمعناداری وجود دارد. بر اساس 

 =01/0p<،00/00) این پرسشنامه یعنی حافظه یها مؤلفهاست که میانگین نمرات  یا گونه به

F)کنترل مهاری ، (20/2p<،20/2= F) ،یریگ میتصم (20/2p<،02/0= F) ،یزیر مهبرنا 

(220/2p≤،03/03= F)توجه پایدار ، (01/0p<،66/7= F)  یریپذ انعطافو 

(001/0p≤،00/10= F)  با وسوسه کممعناداری از گروه  طور بهبرای گروه با وسوسه زیاد، 

 بیشتر بوده است.

 ها جهت مقایسه حافظه در دو گروه های اثرات بین آزمودنی . نتایج آزمون2جدول 

 شاخص آماری

 رمتغی

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

مقدار 

 معناداری

مجذور اتای 

 سهمی

تعداد پاسخ 

 درست
42/883 0 42/883 04/38 220/2 02/2 

 00/2 220/2 34/04 20/332 0 20/332 تعداد پاسخ غلط

 04/2 223/2 22/2 42002 0 42002 زمان واکنش

های دو  دهد که بین آزمودنی نشان می 0ا در جدول ه نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی 

تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس  N-BACK آزمون یها مؤلفهگروه در تمامی 

است که میانگین  یا گونه به ها تفاوت، این 0در جدول  شده ارائهتوصیفی  یها شاخص

و )گروه دیگر بودهمعناداری بیشتر از  طور بهبرای گروه با وسوسه کم  تعداد پاسخ درست

یعنی ؛ تعداد پاسخ غلط و زمان واکنش این وضعیت برعکس بوده است مؤلفهدر مورد دو 

معناداری بیشتر از گروه  طور بهتعداد پاسخ غلط و زمان واکنش برای گروه با وسوسه زیاد 

افراد با وسوسه زیاد  تر فیضعنتایج این تحلیل بیانگر عملکرد  درمجموعوسوسه کم است. 

 و ضعف حافظه در آنان است. N-BACKر آزمون د
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 در دو گروه یزیر برنامهها جهت مقایسه  های اثرات بین آزمودنی . نتایج آزمون0جدول 

 شاخص آماری

 متغیر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

مقدار 

 معناداری

مجذور اتای 

 سهمی

 00/2 20/2 00/0 00/0004 0 00/0004 زمان

 00/2 20/2 03/0 02/000 0 02/000 حرکت

های دو  دهد که بین آزمودنی شان مین 4ها در جدول  نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی 

آزمون برج هانوی تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس  مؤلفهگروه در هر دو 

زمان یانگین است که م یا گونه به ها تفاوت، این 0در جدول  شده ارائهتوصیفی  یها شاخص

معناداری کمتر از گروه دیگر بوده است.  طور بهبرای گروه با وسوسه کم  و حرکت

افراد با وسوسه زیاد در آزمون برج  تر فیضعنتایج این تحلیل بیانگر عملکرد  درمجموع

 در آنان است. یزیر برنامههانوی و ضعف 

 بازداری در دو گروه ها جهت مقایسه های اثرات بین آزمودنی . نتایج آزمون7جدول 

 شاخص آماری

 متغیر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 
F 

مقدار 

 معناداری

مجذور اتای 

 سهمی

 02/2 220/2 00/33 32/080 0 32/080 خطای ارتکاب

 2/2 220/2 40/88 42/030 0 42/030 خطای حذف

 00/2 220/2 20/00 20/023238 0 20/023238 زمان واکنش

های دو  دهد که بین آزمودنی نشان می 2ها در جدول  نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی 

آزمون برج هانوی تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس  مؤلفهگروه در هر سه 

است که میانگین  یا گونه به ها تفاوت، این 0در جدول  شده ارائهتوصیفی  یها شاخص

معناداری  طور بهبرای گروه با وسوسه کم  واکنشزمان و  حذف خطای ارتکاب، خطای

افراد با  تر فیضعنتایج این تحلیل بیانگر عملکرد  درمجموعکمتر از گروه دیگر بوده است. 

 وسوسه زیاد در آزمون برو/ نرو و ضعف بازداری در آنان است.
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 یریگ جهیو نتبحث 

، یریپذ انعطاف، یدارباز اجرایـی شـامل یکارکردهـانتایج پژوهش حاضـر نشـان داد 

با پاسخ مستقیم  طور به یانطباقو توجه پایدار و انگیزش  یزیر برنامه، یریگ میتصم، حافظه

بیانگر عملکرد  که به وسوسه ارتباط با جایگزین جذاب یا مقاومت در برابر آن رابطه دارد

باقی بوده ضعیف افراد با وسوسه باال در تمامی توانایی شناختی و سبک انگیزشی غیر انط

نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که بین افرادی با وسوسه کم و افرادی با وسوسه است. 

 ؛ کهشناختی تفاوت معناداری وجود دارد یها ییتواناساختار انگیزشی انطباقی و  ازنظرزیاد 

؛ لیدون، 0200پرانک، ؛ 0200؛ بردی و باکر، 0202کروز و باربازا، ) یها پژوهشبا نتایج 

 ،0200، وکلینگر، کاکس 0200، وکلینگر؛ کاکس 0332 آبادی و همکاران، ؛ خرم0200

( 0200و پرانک ) (0202ی یودا )ها پژوهش ( همسو بوده است.0202، و همکاران اسپینوال

نشان داده است که عملکرد ضعیف در کارکردهای اجرایی با تمایل به روابط فرازناشویی 

که حتی در روابط  وجود دارد مسئلهاین نگهداری رابطه  منطقدر  بیشتر همراه بوده است.

 ،در یک رابطه توانند یم که البته شوند یمواجه م ییها زیر با چالشناگ ها زوجبسیار خوب، 

 رغم یعل. بسیاری از افراد بسیار مهم است ها چالشمدیریت این باشند. پس  نابودکننده

)مگان و  شوند یم، تسلیم ها وسوسهبرابر  ولی در شوند یمپشیمان  بعداً دانند یماینکه 

افرادی که در یک رابطه  .مانند یم( و از پیگیری اهداف بلندمدتشان دور 0222گراس، 

 شوند یمبا مانورهای وسوسه جایگزین جذاب روبرو  یهرازگاهعاشقانه هستند نیز، ناگزیر 

ست برخی از افراد اگرچه ممکن ا و مقاومت در برابر این وسوسه، برایشان دشوار است.

نسبت به دیگران داشته باشند، اما افراد در  شکنی پیمانانگیزه بیشتری برای جلوگیری از 

که مقاومت در برابر وسوسه  دهد یمچنین ادعایی نشان  وفادار ماندن نیز متفاوت هستند.

جذاب مستلزم چیزی بیشتر از انگیزه صرف وفادار ماندن به شریک فعلی  یها نیگزیجا

تا حدی به توانایی فرد در انجام این کار بستگی  وفایی بیبه این معنا که خودداری از  ت.اس

از  یا مجموعهتوانایی حفظ و نگهداری رابطه و اجتناب از پاسخ به وسوسه، نیازمند  دارد.

 است. ها یاستراتژ
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صورت  بهزمانی که حرکت اشاره کرده است که  مسئلهنیز به این ( 0203) 0دایموند

 یها ییتواناودکار، یا تکیه بر غریزه یا شهود؛ نادرست، ناکافی یا غیرممکن است؛ خ

ضروری است. دایموند توضیح داده که کارکردهای شناختی )کارکردهای اجرایی( 

، سریع بازی کنند ها دهیاذهنی با  ازنظر که کنند یمفراهم  افراداین امکان را برای »اجرایی 

، زمانی را برای بررسی کارهای بعدی شوندغییریافته سازگار با شرایط ت ریپذ انعطافو 

جدید و  یها چالشو با  بمانندمتمرکز  ،کنندمقاومت  ها وسوسه، در مقابل کنندصرف 

؛ به نقل از الیتبورن 0200)عالوه بر این لزاک و همکاران  .شوندروبرو  نشده ینیب شیپ

معرفی مؤلفه دارای چهار  توان یمی را اظهار داشتند که کارکردهای اجرای( 0202، آرنستن

که  ( عملکرد مؤثر0( اقدام هدفمند و )3) یریگ میتصمو  یزیر برنامه( 0) ( اراده0کرد: )

 مثال عنوان به چراکه. هست ازیموردن زیبرانگ وسوسه یها تیموقعبرای عملکرد بهتر در 

 یها طیمحمتغیر  سازگاری شناختی و رفتاری با نیازهای باعثشناختی  یریپذ انعطاف

را غالب یا خودکار  یها پاسخ، بازداری توانایی مهار عمدی از اقدام در شود یمپیچیده 

استفاده  منظور بهنگهداری اطالعات در یک حالت فعال  عاملحافظه فعال ، کند یمفراهم 

ی شناختی که ها ییتواناو همچنین سایر  برای اقدامات هدفمند در آینده استها  آن از

 .کنند یمآینده را فراهم  بلندمدتوعه این موارد توانایی بازداری پاسخ به نفع اهداف مجم

ریزی را توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف یا  ( برنامه0200) 0داوسون و گوایر

گیری در  در بردارنده توانایی تصمیم یزیر برنامهمعتقد است  و کند تکمیل تکلیف بیان می

حافظه توانایی نگهداری اطالعات  ( معتقد است0203) 3بادلی .باشد ولویت میمورد تعیین ا

در حالت فعال و آنالین برای هدایت پردازش شناختی است که برای انجام بسیاری از 

وظایف حافظه فعال معموالً فرد را ملزم  وظایف مرتبه باالتر برای حل مسئله ضروری است.

را به یاد  ها آناستفاده کند،  شده ارائه یها محرکعات و از اطال زمان هم طور بهتا  کند یم

 عنوان بهبازداری را  (0220) 0کاریون و همکاران-لئون عمل کند.ها  آن بیاورد و بر اساس
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و همچنین سرکوب اطالعات  غالب یا خودکار یها پاسختوانایی مهار عمدی از اقدام در 

بالقوه در رسیدن به یک هدف مطلوب  طور به تواند یمکه  دانند یمداخلی یا خارجی 

اساسی عملکرد اجرایی است و بسیاری از  یها مؤلفهدخالت کند. بازداری یکی از 

 .اجرایی نتیجه کمبودهای اولیه مهار هستند یها بیآس

ها  آن مرتبط و خاصی وجود دارد که توسط شناختی روان سازوکارهایعالوه بر این، 

نشان دادند که کنترل  (0200) پرانک و همکارانه است. کنترل اجرایی با وفاداری همرا

( 0202ریتر و همکاران ) وفادار ماندن در زندگی زناشویی ارتباط دارد. اجرایی با توانـایی

 .سطوح باالتر کنترل اجرایی مـرتبط دانسـتند از جایگزین جـذاب را بـا یگردانیرو

وب افکار ناخواسته نشان داده شده ، نقش عدم کنترل اجرایی در عدم سرکمثال عنوان به

هستند در رابطه عاشقانه  که افرادی که(. شاید به این دلیل 0220، 0است )اندرسون و گرین

ممکن است بیشتر در مورد روابط جایگزین را دارند  سطح پایینی از کنترل اجراییو 

ا ر ها آنکه ممکن است در صورت مواجهه با دیگران جذاب،  کنند یپرداز الیخ

یک مکانیسم تنظیم شناختی را  تواند یمکند. یا سطح باالیی از کنترل اجرایی  رتریپذ بیآس

فرد با توجه به رابطه فعلی با  مدت یطوالنآن اهداف رابطه  موجب بهتسهیل کند که 

خود باعث ایجاد رفتارهای  نوبه بهکه  شود یم تر یدسترس قابلجذاب،  یا نهیگزمشاهده 

. مرتبط با این موضوع، افرادی با کنترل اجرایی پایین، شود یمرابطه از  کننده محافظت

یا عواقب ناشی از وسوسه درگیر شدن با شخص دیگری  ها نهیهزممکن است کامالً متوجه 

عامل توانایی در  عنوان بهالبته، باید در نظر داشت که سطح کنترل اجرایی که با  نشوند.

برای نشان دادن رفتار سودمند ارتباطی،  خود یخود هبتغییر شکل رفتار شناخته شده است، 

 به ساختار انگیزشی شدت بهافراد مطابق با اهداف ارتباطی عمل کنند  که نیاکافی نیست. 

برای محافظت از ارتباطشان نیز وابسته است؛ زیرا کسانی که کنترل اجرایی دارند اگر ها  آن

است از منابع کنترل اجرایی خود در پاسخ  ممکنظ رابطه نداشته باشند، برای حف یا زهیانگ

رابطه،  کیحفظ  یفرد براانطباقی  شیزیانگجذاب استفاده نکنند. ساختار  یها نیگزیجابه 
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 یبالقوه برا دیتهد کی عنوان به تر عیسرجذاب را  یها نیگزیجا تا کند یمکمک  یبه و

 یرفتار و یعاطف ،یشناخت یها پاسخبه  ،جهیدرنتادراک کند که  اش رابطه

 دهد یمرا کاهش  زیانگ وسوسه نیگزیجا دیمنجر خواهد شد که تهد یا کننده محافظت

ساخت اهداف  ،ساختار انگیزشی غیر انطباقی با یافرادزیرا ؛ (0200 ،و کارمانس دونی)ل

تعارض بیشتری را بین اهداف خود  ،مشکل دارند در گزینش اهداف مناسب ،ندارند مندی

؛ برند یمخود رنج  یها هدفغیر انطباقی در تعقیب  یها یژگیواز یا  و کنند یمتجربه 

و امید  تعهدیا احساس کنترل،  یزیر برنامهنیست، آگاهی و  بخش لذتاهدافشان دلخواه و 

)استامینوا و  دهند ینمنشان درگیری هیجانی الزم را نسبت به هدفشان  کافی را ندارند و یا

تالش و تعهد درخوری برای دستیابی به یزشی . افراد با این سبک انگ(0208لوین، 

دارند، مانند کسب  خود ای از رفتارهای بینانه رواقعیغانتظارات  و دهند ینماهدافشان انجام 

گرایش بیشتر به وسـاز نگـرش  زمینـه توانند یمیا شجاع بودن که  تشخصآرامش، 

سلیمانیان و  ؛0334ابراهیمی و حسینی،) پرخطر در آنان شود های هیجان خواه ورفتار

غیرانطباقی(  انطباقی و)(. در تحقیق حاضر، این جنبه ساختار انگیزشی 0332فیروزآبادی، 

در  مؤثریساختار انگیزشی نقش اعتقاد بر این است  ها پژوهشسایر و همانند  شدبررسی 

 بهککس ) و نگریکلخود دارد. به اعتقاد  و کنترل، پایبندی بر آن بلندمدتتعقیب اهداف 

بر سر راه تعقیب  یها بیآس( هرچقدر مشکالت و 0332نقل از صالحی، مداح و نعمتی،

. لذا چیزی کنند یمهیجانی، شناختی و رفتاری نیز بیشتر بروز  یها بیآسهدف بیشتر باشند، 

، افتد یماتفاق  ها وسوسهکه تحت عنوان خودکنترلی پایین یا عدم مقابله و مقاومت در برابر 

 یزیر برنامهو  مهار خودبک انگیزشی غیرانطباقی و توانایی پایین در س کننده منعکس

 یطورکل بهبه نظرمی رسد افرادی با این خصوصیات، در هنگام وسوسه شدن،  ؛ کهباشد یم

 شرط شیپانگیزش انطباقی و توجه به وظیفه یا هدف،  چراکهسعی در مهار خود ندارند 

تصمیم بگیرد که چگونه و چه  تواند یمبشر  و الزم برای عملکرد موفق خودکنترلی است

(. 0200 کند )شاملو و کاکس، یپوش چشمموقع اهداف خاصی را دنبال کند یا از کار خود 

در پدیدآیی و تداوم رفتارهای غیرانطباقی،  مؤثرپس بدون بازسازی ساختارهای انگیزشی 
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سه، بسیار دشوار و کنترل ناپذیری همچون انواع وسو یها تکانهامکان غلبه بر مشکل و 

در گروه افراد با و  یشناخت اجتماع(. 0220است )ککس و کلینگر،  یافتنین دست معموالً

آن  ــةیپاو  شود یمشناخت گـرم شــناخته  که ییتوانا نیابدون وسوسه؛ معنادار نشد. 

 مجزاست یشــناخت یها ییتوانا ریســااز  یمغــز رســاختیز ازنظراســت،  جــانیه

 .(0330تی، )نجا

برای تنظیم خود و نشان دادن غلبه بر  یتوجه قابلدر زندگی روزمره افراد توانایی 

الکل و  ازحد شیبرا مجذوب پرخوابی، نوشیدن ها  آن تحریک و برانگیخته شدن دارند که

، باعث کنند یمرا تحریک  زیآم خشونت یها تیفعال، کند یممصرف مواد مخدر و مضر 

باید کار ها  آن زمانی شود که انداختن یت جنسی نامناسب یا به تعویقدرگیر شدن در فعال

در مورد امیال و جلوگیری از لذت  اندیشانه این توانایی به دست آوردن کنترل ژرف .کنند

و هدفمند  شده تیهداتا در رفتار  سازد یمفوری مردم را قادر  یها خواستهبردن از نیازها و 

(. 0202، 0و همکاران رازمدت را به ارمغان بیاورند )هگردرگیر شوند و نتایج مطلوب د

وجود دارد که افراد در دنیای واقعی زمانی برای مقاومت در  یا ندهیفزا، شناخت حال نیباا

از مشروب یا مواد  متأثر، اند زمان فشار تحت، اند خستهکه  شوند یمبرابر وسوسه فراخوانده 

ز بین رفته است. در چنین شرایطی، الزم است که اها  آن مخدر هستند و یا منابع شناختی

 یها پاسخ (.0200اتوماتیک کارآمد و بدون دردسر تنظیم شود )لیدن، صورت  به ها پاسخ

برای توسعه  نیاز به انگیزه و کنترل اجرایی معموالًهستند، اما  مؤثراتوماتیک کارآمد و 

آموزشی  یها دورهمکن است واکنش خودکار است. ما معتقدیم که کنترل اجرایی اغلب م

و  را برای افرادی که انگیزه کافی برای حفاظت از یک رابطه عاشقانه دارند ارائه دهد

انگیزه برای ماندن در رابطه فعلی، مردم را مجبور به اعمال خودتنظیمی برای نگهداری از 

موجب  یک جایگزین جذاب که یهنگامبنابراین، ؛ کند یمرابطه در برابر جایگزین جذاب 

باالیی از کنترل اجرایی  نسبتاً، سطوح شود یمارزیابی تهدید در میان افراد با انگیزه باال 

محافظتی ارتباطی تسهیل کند.  یها پاسخ زیآم تیموفقرا برای تنظیم  ییها فرصت تواند یم
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سازنده، نیاز است که فرد هم  یا وهیشازین رو در چنین شرایطی برای رفتار کردن به 

انگیزشی مناسب و هم توانایی شناختی یک شریک ارتباطی خوب بودن را داشته  ساختار

 باشد.

. محدودیت این پژوهش تلقی شود عنوان به تواند یماستفاده از ابزار خودگزارشی 

برای  کنندگان شرکت ،دلیل سوگیری مطلوبیت اجتماعیممکن است به به عالوه بر این 

 را آگاهانه و یا ناآگاهانه تحریف کرده باشند.خود  یها پاسخ ،خود موجه جلوه دادن

 شتریب یها دادهامکان گردآوری  (03 دیکوو) اجرایی یها تیمحدود همچنین به دلیل

اطالعات گردید.  یآور جمعباعث طوالنی شدن پروسه  مسئلهنداشت و همین  وجود

به  قداماز اقبل  میل یا وسوسه صرفاًبه بررسی  ها پژوهشسایر  برخالفپژوهش حاضر 

پرداخته و ازین جهت به دنبال بررسی عوامل درون فردی فارغ از شرایط  شکنی پیمان

است.  یخارجو  یداخلاز منابع  متأثر، زهیانگرفتار در تعامل با بیرونی بوده است. 

شخصیتی است که نقش اساسی در شروع میل بازی  یها یژگیوخصوصیات درونی شامل 

با آن شامل استفاده از الکل، مصرف مواد، کیفیت رابطه  و عوامل خارجی مرتبط کند یم

بعدی این عامل در  یها پژوهشزوجی، حضور دیگران و ... است که نیاز هست برای 

قرار بگیرد. همچنین انجام پژوهش  مدنظرتعامل با ساختار انگیزشی و کارکردهای اجرای 

رابر وسوسه و بررسی این مقاومت در ب تر قیعمکیفی در کنار پژوهش کمی برای بررسی 

، کنند یم کار چهروابطشان  ی وفاداری بهوسوسه و برا ی پایداری در برابربرا مورد که افراد

 برای کشف الگوهای رفتاری مثمر ثمر در فرایند مداخله(.)نیز ضروری است 

 تعارض منافع

 تعارض منافعی بین نویسندگان پژوهش حاضر وجود ندارد. گونه چیه
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 القیمالحظات اخ

از کمیته اخالق دانشگاه  IR.UM.REC.1400.012مصوبه اخالق پژوهش با شناسه 

فردوسی مشهد اخذ گردیده است و مقاله برگرفته از رساله دکتری مشاوره از دانشگاه 

 .باشد یمفردوسی مشهد 

 تشکر و قدردانی

با پژوهش  که کمال همکاری راعزیزانی  در پژوهش و کننده شرکتدر پایان از تمام افراد 

 .شود یمتشکر و قدردانی  حاضر داشتند،
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 منابع
رضایت زناشویی بر  ینیب شیپ(. مدل معادالت ساختاری 0338) ایرؤآرین فر، نیره و رسولی، 

مطالعات زن و خانواده پژوهشکده اساس سالمت خانواده اصلی و متغیر میانجی ابعاد عشق. 
 002-033(، 0)2، زنان دانشگاه الزهرا

ساختار انگیزشی در  یا واسطه(. نقش 0334ابوالمعالی الحسینی، خدیجه ) ی، عصمت وابراهیم
تربیتی شناسی  روانفصلنامه شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان.  یها ییتوانابین  رابط

 032-020 ص ، سال سیزدهم، شماره چهل و ششم، زمستان،طباطبائیعالمه  دانشگاه
مدل (. 0332) ایمان ،اله بیگدلی ؛دجوا ،صالحی فدردی ؛زهره ،سپهری شاملو ؛راضیه ،خرم آبادی
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: 00؛ 0380 کاربردی.شناسی  رواندانش و تحقیق در  .ساله 00تا  3راهکارها در کودکان 

33-42 
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