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 چکیده
 یستمیس یها یژگیبراساس و یدختران دبستان ییعملکرد اجرا ینیب شیپژوهش حاضر با هدف پ

و  یفیران در شهر فالورجان انجام شد پژوهش از نوع توصو مرزها( و مشارکت پد یساز خانواده )مثلث

 یشهر فالورجان و مادرانشان بود. نمونه آمار یدختران دبستان هیکل یبود. جامعه آمار یهمبستگ

ها را  پرسشنامه هیها کل انتخاب شدند و مادران آن یبود که به شکل تصادف یدختر دبستان 799شامل 

 یها اسی(، مق9999و همکاران،  وای)ج ییعبارت بود از عملکرد اجراپژوهش  یکردند. ابزارها لیتکم

 اختهمشارکت مردان در کار خانه محقق س اسی(، مق7921 ،یو بهرام یوسفیخانواده ) یستمیس

 ی)همبستگ یو انحراف استاندارد( و آمار استنباط نیانگی)م یفیپژوهش در دو سطح توص یها داده

محاسبات به کمک  هیشدند کل لیگام و ورود( تحل به روش گامچندگانه به  ونیو رگرس رسونیپ

 ییاجراو مشارکت مردان با عملکرد  یساز مثلث نینشان دادند که ب جیانجام شد. نتا SPSSافزار  نرم

را دارد با توجه به  یدختران دبستان ییعملکرد اجرا ینیب شیرابطه معنادار وجود دارد و هردو توان پ

 راتییو مشارکت مردان در کارخانه با تغ یساز درمثلث راتییگفت تغ توان یمآمده  دست به جینتا

 همراه است. یدختران دبستان ییعملکرد اجرا
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 مقدمه

دگاه ای به حوزه عملکرد اجرایی در کودکان شده است. از دی در دهه اخیر توجه فزاینده

ای از کارکردهای قشر پیشانی و شامل  شناختی این اصطالح مرتبط با شبکه گسترده عصب

تعداد زیادی از فرایندهای شناختی و فراشناختی، همچون خودتنظیمی رفتار و رشد 

گیرند  های شناختی و اجتماعی است که در طول دوره تحول کودک شکل می مهارت

اند که گسترش و رشد  ها نشان داده (. پژوهش7،9972ماتسومورا-)یاماموتو و ایمایی

یابند  ها در طول دوره کودکی تحول می همانند سایر توانمندی 9عملکردهای اجرایی

(. کارکردهای اجرایی اصطالحی است کلی که 9972، 9)اسکیبی، مونتاری، بائلز و ماریسون

ار و یا جدید ضروری مدار دشو کل فرایندهای شناختی پیچیده را که در تمام تکالیف هدف

هایی هستند که به شخص کمک  دهد این عملکردها مهارت هستند، در خود جای می

ریزی کنند.  های مهم تکلیف توجه و برای به پایان رساندن آن برنامه کنند تا به جنبه می

بسیاری از پژوهشگران به این نکته اشاره دارند که رشدنیافتگی عملکرد اجرایی با 

، 9تحولی دوران کودکی، ارتباط بسیار نزدیکی دارند )ویو، لیانگ، لو و وانگهای  اختالل

(. مدیریت تکالیف با عملکرد اجرایی ارتباط نزدیک دارد و این امر در دوره دبستان 9971

گیرد. در واقع دختران دبستانی با وظایف و تکالیف  برای اولین بار شکل جدی به خود می

رویی آنان با این شرایط نیاز به  شوند روبه رو می مان روبهمختلفی از سوی مدرسه و معل

های خاص شناختی دارد که عالوه بر یادگیری مطالب درسی بتوانند تکالیف و  توانایی

های مرتبط با یادگیری را مدیریت کنند و خودشان را با امور مدرسه سازگار نمایند؛  تمرین

 کند. ین میان نقش مهمی ایفا میرو عملکرد اجرایی در ا رسد ازاین به نظر می

دهی، توجه  های سازمان، مهارت1ریزیهای عملکردهای اجرایی شامل برنامهمؤلفه

طور مطلوب است )پن،  و دریافت و نگهداری اطالعات شناختی به 1انتخابی، کنترل و بازداری

دها جدا از ( معتقدند که عملکر9979) 3(. میاک و همکاران9973، 1سایر، مکدوناق و گانسلر

از یکدیگر، اما دارای وجه اشتراک زیربنایی )بازداری( هستند. عملکردهای اجرایی و به طور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zelazo 

2. excutive function 

3. Skibbe, Montroy, Bowles, & Morrison 

4. Wu, Liang, Lu & Wang 

5. planning 

6. inhibition 

7. Pan, Sawyer, McDonough, Slotpole, & Gansler 

8. Miyake 
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های تحصیلی تواند تا حدودی پیشرفت در مهارتدهنده آن میهای تشکیلخاص مؤلفه

( از سوی دیگر با توجه به اینکه 9977، 7بینی کند )بست، میلر و ناگریلی افراد را پیش

تانی به شدت متأثر از خانواده و والدین خویش هستند بنابراین همچنان کودکان دبس

خانواده اثر پررنگی در حاالت گوناگون آنان دارد در همین راستا از جمله موضوعات مهم در 

در  9های کنترل و مرزها سازی، شیوه خانواده، متغیرهای سیستمی خانواده یعنی مثلث

 محیط خانواده است.

آن است که در زمان تنش بین دو نفر، شخص ثالثی )داوطلبانه  9سازیمنظور از مثلث

یا در پی دعوت او( وارد ماجرا شود تا تعاملی سه نفری به نفع یکی از اعضا شکل گیرد. 

شود که روابط فرد با دیگران توأم با تنش باشد. بعضی سازی در مواردی انجام میمثلث

ی مکرر برخورد با اضطراب است که در ناسالم شیوه اند و بعضی ناسالم. مثلث ها سالممثلث

 9شود. کر و بوئنآن صورت، تنش بین دو شخص به شخص یا شیئ دیگر فرافکن می

( بر اثر اضافه 7دهند: سازی چهار حالت را ارائه می( در مورد نتایج محتمل مثلث7233)

ان دارد یک نظام ( امک9شدن شخص ثالث ممکن است نظام ثابت دچار عدم تعادل گردد؛ 

ثبات ی بی( نظام دونفره9ی باثبات بر اثر حذف شخص ثالث دچار نااستواری شود؛ دو نفره

ثبات بر اثر حذف ی بی( نظام دونفره9به واسطه اضافه شدن شخص ثالث به ثبات برسد؛ 

وگوی همکارانه  شخص ثالث به ثبات برسد. گالیه کردن از همسر نزد یک دوست، گفت

هایی از شیران، نمونه ی نواقص رئیس و کمک گرفتن فرزندان برای حل مشکل با همدرباره

نابسامان  1سازی ریشه در مرزهای و مرزبندی(. مثلث7933سازی است )بهزادی، مثلث

 (.7219، 1خانوادگی دارد )مینوچین

تواند در تعامالت شرکت کند و مرزبندی سیستم به این معنی است که چه کسی می

پذیری و نفوذ مرزها که البته این خود قواعدی دارد. خانواده از لحاظ میزان انعطاف چگونه

های با مرزهای ( خانواده9، 1های با مرزهای بسته و نفوذناپذیر( خانواده7سه نوع است: 

اندازه کافی انعطاف های به( خانواده9، 2و به میزان زیادی نامشخص و نامتمایز 3مبهم، گنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Best, Miller & Naglieri 

2. triangulation, control method, boundary 

3. triangulation 

4. Kerr & Bowen 

5. boumdaries 

6. Minuchin 

7. closed and impenetrable boundaries 

8. unclear, dumb boundaries 

9. undifferentiated 
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ناپذیر  های با مرزهای بسته و انعطاف. در خانواده7زهای روشن و کارکرد مناسبپذیر با مر

صورت سلسله مراتب نسلی کامالً از هم جدا و متمایز است. هیچ  دنیای والدین و فرزندان به

مراتب دیگر نیست. قواعد خشک و غیرقابل  ها قادر و مایل به ورود بهعضوی از زیرسیستم

شوند که هایی که مرزهای مبهم، گنگ و نامشخص دارند باعث میانعطاف است. خانواده

ها مسائل خصوصی افراد محفوظ نیست. در این مزاحم یکدیگر شوند. در این خانواده اعضا

ی اند و پیرامون والدین شلوغ است و حیطه صورت، فرزندان همیشه با والدین در تماس

ارد که فرزندان با والدین درگیر شوند. عالوه، احتمال د شود. بهخصوصی والدین حفظ نمی

در یک خانواده با کارکرد مناسب مرزها مشخص است. اعضا ضمن احساس فردیت، احساس 

کند. با تعلق به گروه هم دارند. هر عضو خانواده فردیت خود را ضمن تعلق به گروه حفظ می

ها بین دو اکثر خانواده توان گفت کهتوجه به سه نوع خانواده از لحاظ نفوذپذیری مرزها، می

تنیده )مرزهای مبهم(  ی از هم گسیخته )مرزهای بسته و بدون انعطاف( و درهمنوع خانواده

های این دو نوع خانواده است، قرار دارند زمان در حالتی که ترکیبی از ویژگی طور هم یا به

  (.7929)حسینی، 

ی کنترل نقش مؤثری در هاشده که مثلث سازی، نوع مرزبندی و شیوه گرچه مشخص

توان نقش درک انصاف از سوی زنان در خصوص  دارند اما نمی دوام و یا فروپاشی خانواده

مشارکت مردان در کار منزل را نادیده گرفت. فرض بر این است که افراد به تعادل 

اصطالح انصاف گفته می پیامدهای مثبت و منفی در رابطه تمایل دارند. به این تعادل به

ای است که  اندازه د. انصاف یک عامل مهم در روابط سالم است و اهمیت آن در ازدواج بهشو

در سازگاری زناشویی و تقویت احساس صمیمیت و کاهش خیانت زناشویی اثرگذار است 

(. زنان و مردانی که روابط زناشویی را منصفانه تصور 9979زاده و یوسفی،  )رحیمی، فاتحی

دانند، از میزان شادی و گروهی که روابط خود را نامنصفانه میکنند در مقایسه با می

(. احساس انصاف در 9991، 9خشنودی و رضایت بیشتری برخوردارند )فینی، پترسون و نولر

انجام امور منزل به تعادل در ارتباط؛ بین آنچه فرد مستحق دریافت آن از رابطه است و 

نگی  -دیگری انجام دهد، اشاره دارد. بوزومنیآنچه او موظف است برای حفظ رابطه در قبال 

( نظریه انصاف در روابط زناشویی را معرفی کرد. وی معتقد است زمانی که افراد در 9979)

روابط خودبین تکالیف و حقوق، تعادل را احساس کنند، حس درونی انصاف باعث احساس 

ادامه پیدا کند، افراد در  که این تعادل برای مدتی شود. هنگامیها میخشنودی و رضایت آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. clear boundaries & proper functioning 

2. Feeney, Peterson & Noller 
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ی وظیفه شود تا افراد به انجامکنند. احساس اعتماد باعث میآن رابطه احساس اعتماد می

عدالتی در تراز پرداخت از  خود در قبال دیگری ادامه دهند. زمانی که عدم تعادل یا بی

 -)بوزورمنیآید تکالیف و حقوق وجود داشته باشد، اغلب اختالل در عملکرد به وجود می

 (.9979نگی، 

نقش مهمی دارد. همچنین اکثر مطالعات مربوط  7کار منزل در ادراک انصاف، تقسیم

کار منزل بیانگر این است که عادالنه پنداشتن مناسبات کار منزل از سوی زنان با  به تقسیم

 (. نتایج پژوهش قبادی و9999، 9رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد )فریسکو و ویلیامز

( نیز نشان داد بین تقسیم کار منزل و رضایت زناشویی رابطه ضعیف، اما 7929همکاران )

میان عدالت ادراک شده از کار منزل و رضایت زناشویی رابطه قوی وجود دارد. به هرترتیب 

های کنترل مورد استفاده در بافت خانواده و ادراک  سازی، مرزهای خانوادگی، شیوه مثلث

دهند که رشد فرزندان در آن رخ  د در کار منزل، جوی را شکل میزن از مشارکت مر

گیرد.  شناختی ازجمله عملکرد اجرایی فرزندان در آن شکل می دهد و متغیرهای روان می

ای که سیستم خانواده از انسجام برخوردار است و  توان گفت خانواده طور خالصه می به

دهی به  اری و مشارکت دارند در شکلزوجین در مدیریت امور خانواده با یکدیگر همک

تربیت مطلوب در فرزندان خویش در ابعاد مختلف رشد آنان، توفیق بیشتری حاصل 

بدیل است )یوسفی  ( در این میان نقش مادر در تربیت فرزندان بی9979کنند )یوسفی،  می

نوادگی در سازی نقش ادراکات مادرانه از رویدادهای خا ( بنابراین روشن7929مهر،  و احمدی

 .تواند حائز اهمیت باشد رابطه با عملکرد اجرایی کودکان نیز می

ی آزمایشی یا غیرآزمایشی ارتباط حاالت های گوناگونی به مطالعه تاکنون پژوهش

شناختی کودکان انجام شده است از جمله سلیمی و یوسفی  مادر با تغییرات در حاالت روان

پروری مادران به روش پذیرش و تعهد بر بهبود فرزند ( نشان دادند بهبود سبک7921)

( بهبود سبک فرزند پروری 7921اختالالت روانی کودکان مؤثر است؛ دانشمند و یوسفی )

های ناسازگار بر بهبود اختالالت روانی کودکان مؤثر است؛  واره مادران به روش اصالح طرح

کاهش افسردگی در ( نشان دادند که بخشش مادر با 9979جعفری، یوسفی و منشی )

( نشان دادند که خردمندی مادر با 7921نیا و یوسفی ) فرزندان ارتباط معنادار دارد؛ پدرام

کاهش اختالالت رفتاری کودکان رابطه معنادار دارد. اسپراجیت، دکر، زیرمن و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. division of Household chores 

2. Frisco & Williams 
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( نشان دادند سبک والدینی با عملکرد اجرایی کودکان رابطه دارد و والدین 9973)ساب

 اند. فرزندانشان از عملکرد اجرایی باالتر برخوردار بوده حمایتگر

ها نشان داد که تاکنون پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای  بررسی پژوهش

سیستمی و مشارکت پدر در کار منزل با وضعیت عملکرد اجرایی کودکان چاپ نشده است. 

دکان دبستانی، جو رسد با توجه به نقش خانواده در زندگی کو از طرف دیگر به نظر می

تواند با تغییرات عملکرد اجرایی در بین کودکان مرتبط  خانواده و متغیرهای مرتبط با آن می

باشد بنابراین انجام پژوهش در این زمینه نه تنها به پرشدن شکاف پژوهشی در این زمینه 

ان های پیشگیری و درمانی عملکرد اجرایی دختر نماید بلکه در تدوین چارچوب کمک می

 رو سؤال اساسی پژوهش حاضر این بود: تواند مؤثر باشد. ازاین دبستانی نیز می

های کنترل( و مشارکت مردان در  سازی، شیوه های سیستمی )مثلث آیا بین ویژگی 

آموزان دختر دبستانی شهر اصفهان رابطه چندگانه وجود کار خانه با عملکرد اجرایی دانش

 دارد یا خیر؟

 روش پژوهش

های خانوادگی تجربه شده توسط مادر  جه به اینکه موضوع این پژوهش بررسی ویژگیبا تو

سازی و مرزها( و همچنین درک مشارکت و انصاف از سوی مادران با عملکرد اجرایی  )مثلث

آموزان دختر دبستانی شهر فالورجان بود؛ بنابراین روش پژوهش حاضر، توصیفی و از دانش

آموزان دختر دبستانی  مادران دانش یماری پژوهش حاضر کلیهجامعه آنوع همبستگی بود. 

ترتیب که از بین لیست  این ای بود به گیری تصادفی خوشه. روش نمونهشهر فالورجان بودند

اسامی مدارس دخترانه دو مدرسه به تصادف انتخاب شد و در ادامه از مدارس برگزیده از هر 

های  آموزان هر کالس پرسشنامهمادران دانشتصادف چهار کالس انتخاب شد و  مدرسه به

با توجه به اینکه این پژوهش را در مورد تجربه خودشان و فرزندانشان تکمیل کردند. 

( به ازای هر متغیر و خرده 9979پژوهش همبستگی بود طبق نظر تاباچنیک و فیدل )

خرده متغیر وارد متغیر و  1نفر انتخاب شدند. با توجه به اینکه در کل  99الی  71متغیر 

آموزان دختر انتخاب شدند. بیشترین فراوانی سن  مادر از دانش 799پژوهش شد در کل 

سال بود.  19-19سال و کمترین فراوانی بین  99-99آموزان دختر دبستانی بین  مادر دانش

دختر دبستانی مربوط به مقطع دیپلم و آموزان  بیشترین فراوانی تحصیالت مادر دانش

. بیشترین فراوانی شغل مادر لیسانس است مربوط به مقطع فوق حصیالتراوانی تکمترین ف

مشاغل مربوط به  دار و کمترین فراوانی آموزان دختر دبستانی مربوط به مشاغل خانه دانش
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آموزان دختر دبستانی مربوط به  دانشبیشترین فراوانی تعداد فرزند مادر  مشاغل آزاد بود.

. واحد فرزند بود 1فرزند و  1مربوط به  تعداد فرزند فراوانی فرزند و کمترین 9دارای 

آموزان که متعلق به  ی شهر فالورجان بود و کلیه دانشهای دخترانهپژوهشی شامل دبستان

شده  توانستند وارد این پژوهش شوند. از تعداد دو مدرسه انتخابها بودند، میاین دبستان

در مورد پژوهش و هدف از آن صحبت شد که قرار صورت تصادفی، با معلمان هر کالس  به

آموزان ای برای مادرانشان بین دانش ها به همراه نامهشد قبل از شروع کالس پرسشنامه

 های منتخب توزیع شود. کالس

 روش اجرا

برای انجام پژوهش و انجام اقدامات اولیه و دریافت مجوزهای الزم از معاونت پژوهشی 

ش فالورجان فراهم آوردن مقدمات طرح، به مدارس منتخب مراجعه وپرور دانشگاه و آموزش

های انتخابی از مدارس اقدام شد و از شد. سپس به پخش پرسشنامه در بین مادران نمونه

ها را در خصوص خانواده و فرزندشان تکمیل نمایند.  ها خواسته شد تا کلیه پرسشنامه آن

شده و تحلیل  SPSSافزار ها وارد نرمنظر، داده های موردها از نمونهآوری دادهپس از جمع

 شدند.

 ابزارهای پژوهش 

 اند از: های زیر استفاده شد که عبارت آوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامهبرای جمع

 پرسشنامه عملکرد اجرایی

منظور بررسی  ( به9999ی عملکرد اجرایی )جیوا، ایسگویت، گای و کنورثی، پرسشنامه

و ناحیه پشتی لوب پیشانی  ای مختلف عملکردهای بخش پیشین قطعه پیشانی مغزه جنبه

شده و برای کودکان و  این پرسشنامه در دو فرم والد و معلم طراحیت. تدوینگر دیده اس

ی عملکردهای اجرائی سال کاربرد دارد. پرسشنامه 73تا  1نوجوانان دختر و پسر سنین 

شود.  رگز، گاهی اوقات و بیشتر اوقات پاسخ داده میصورت ه گویه است که به 31دارای 

باشد. هشت عملکرد اجرایی  ( می9( و بیشتر اوقات )9(، گاهی اوقات نمره )7هرگز نمره )

دهی، کنترل هیجانی،  اند از: بازداری، جهت شود عبارت عمده که در این آزمون سنجیده می

دهی و نظارت. ضریب  ریزی، سازمان امهدهی، برن آغاز به کار/ تکلیف، حافظه فعال، سازمان

بندی رفتاری عملکردهای اجرایی در  های رتبه باز آزمون خرده مقیاس -پایایی آزمون
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(، آغاز به کار =27/9) (، کنترل هیجانی=37/9دهی )(، جهت=2/9عملکرد بازداری )

(39/9=( حافظه فعال ،)17/9=برنامه ،) ( 37/9ریزی=سازمان ،) را دهی و اج

(12/9=( نظارت ،)13/9=( شاخص تنظیم رفتار ،)2/9= شاخص فراشناخت ،)

(31/9= و نمره کلی آن )در این پژوهش مجدداً همسانی درونی برای به دست آمد.  32/9

(، 113/9باشد. عملکرد اجرایی بازداری )هر خرده مقیاس محاسبه شد که به این شرح می

(، عملکرد 393/9عملکرد اجرایی کنترل هیجانی )(، 129/9دهی )عملکرد اجرایی جهت

(، عملکرد 399/9(، عملکرد اجرایی حافظه فعال )192/9تکلیف ) -اجرایی آغاز به کار

(، عملکرد اجرایی 112/9دهی اجرا ) (، عملکرد اجرایی سازمان117/9ریزی )اجرایی برنامه

های عملکرد مقیاسه(. در جدول زیر خرد299/9(، عملکرد اجرایی کل )193/9نظارت )

 اجرایی به همراه سؤاالت آن آمده است.

 (6931سازی بهرامی و یوسفی )مقیاس مثلث

ای از کامالً موافقم تا درجه 1باشد که بر روی یک طیف سؤال می 73این پرسشنامه شامل 

شود و میل به مقابله با مشکالت ارتباطی از طریق دخیل گذاری میکامالً مخالفم نمره

کند. این مقیاس شامل سه خرده مقیاس است که حاصل ن شخص ثالث را ارزیابی میکرد

ی آن تحلیل ( برای روایی سازه7921باشد. بهرامی و یوسفی )تحلیل عوامل اکتشافی می

عامل تأییدی، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل و همبستگی هر سؤال با نمره کل را گزارش 

( شماره مربوط به 9-9اند. جدول ) آن را تأیید کرده اند، همچنین روایی همگراییکرده

مقیاس را نشان مقیاس و همسانی درونی هر خردههای هر یک از سه خردههریک از گویه

 دهد.می

 مقیاس مشارکت مردان با زنان در کار خانه

گیری مشارکت مردان در کار خانه از مقیاس محقق ساخته مشارکت مردان منظور اندازه به

گویه دارد که میزان مشارکت مردان را از  79نان در کار خانه استفاده شد. این مقیاس با ز

نماید و حاوی دو بعد همکاری و درک انصاف است و بر روی یک دیدگاه زنان مشخص می

شود. گذاری می( نمره7( تا کامالً مخالفم )1ای از کامالً موافقم )طیف لیکرت پنج درجه

درمانگر محاسبه شده است.  ی این مقیاس توسط متخصص خانوادهروایی محتوایی و صور

همسانی درونی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ در فرایند پژوهش محاسبه و مقدار 
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(29/9= به دست همسانی درونی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ در فرایند پژوهش )

 ( به دست آمد.α=27/9محاسبه و مقدار )

 نتایج

 ها یافته

با سازی، مرزها، مشارکت مردان در خانه  بین مثلثبه منظور بررسی فرضیه پژوهش ))

ارتباط معنادار وجود دارد.(( ابتدا آموزان دختر دبستانی  عملکرد اجرایی ضعیف دانش

همبستگی متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد اجرایی ضعیف به کمک ضریب 

 ( آمده است.7تحلیل در جدول )نتیجه این همبستگی اسپیرمن بررسی شد. 

 شناختی با عملکرد اجرایی ضعیف ضرایب همبستگی بین متغیرهای جمعیت 6جدول 

 عملکرد اجرایی ضعیف شغل تعداد فرزند تحصیالت سن بین متغیرهای پیش

 -992/9 729/9" 999/9" 723/9" 7 سن مادر

 -979/9 911/9" -993/9 7  تحصیالت مادر

 999/9 911/9 7   تعداد فرزند مادر

 -999/9 7    شغل مادر

 7     عملکرد اجرایی ضعیف

97/9>P=" 

91/9>P=' 

شناختی با  یک از متغیرهای جمعیت دهد که بین هیچ ( نشان می7های جدول ) یافته

 آموزان دختر دبستانی رابطه معناداری وجود دارد. عملکرد اجرایی ضعیف در دانش

های توصیفی و سپس همبستگی  بتدا شاخصمنظور بررسی فرضیه پژوهش ا به

 گام استفاده شد. به پیرسون و رگرسیون گام

های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به شکل شاخص

 ( آمده است.9ها در جدول ) کلی در بین آزمودنی
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 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش 2جدول 

 نحراف استانداردا میانگین متغیرها

 79/99 99/799 عملکرد اجرایی ضعیف

 99/77 91/99 سازی مثلث

 11/1 92/97 مرز خشک

 99/9 19/79 مرز بسته

 77/9 39/71 مرز منعطف

 79/72 99/11 مشارکت مردان در خانه

 دهد. ( نتایج همبستگی پیرسون را نشان می9جدول )

زها، مشارکت مردان در خانه با عملکرد اجرایی سازی، مر ( ضرایب همبستگی بین مثلث9جدول )

 آموزان دختر دبستانی ضعیف دانش

 معناداری عملکرد اجرایی ضعیف بین متغیرهای پیش

 991/9 721/9 سازی مثلث

 932/9 -999/9 مرز خشک

 999/9 977/9 مرز بسته

 931/9 791/9 مرز منعطف

 911/9 979/9 درک انصاف

 911/9 979/9 تقسیم کار

 971/9 -711/9 شارکت مردان در خانهم

آموزان  عملکرد اجرایی ضعیف دانشسازی با  دهد که مثلث ( نشان می9های جدول )یافته

عملکرد اجرایی رابطه مثبت و معناداری دارد و مشارکت مردان در خانه با  دختر دبستانی

ترتیب این فرضیه  این بهرابطه منفی و معناداری دارد.  آموزان دختر دبستانی ضعیف دانش

عملکرد اجرایی ضعیف سازی و مشارکت مردان در خانه با  مثلثبرای ارتباط بین 

 .گردد آموزان دختر دبستانی تأیید می دانش

بینی عملکرد اجرایی  ترین عامل از بین عوامل مذکور در پیش منظور بررسی مهم به

( 9گام استفاده شد. جدول ) به آموزان دختر دبستانی از تحلیل رگرسیون گام ضعیف دانش

آموزان دختر دبستانی را  گام برای عملکرد اجرایی ضعیف دانش به نتایج تحلیل رگرسیون گام

 دهد. بین نشان می بر اساس متغیرهای پیش



 

 

 

 

 

 

 
 ...  خانواده یستمیس یها یژگیبر اساس و یدختران دبستان ییعملکرد اجرا ینیب شیپ

 

 

799 

 
آموزان دختر  بینی عملکرد اجرایی ضعیف دانش گام جهت پیش به تحلیل رگرسیون گام 4جدول 

 مشارکت مردان در خانه سازی و دبستانی بر مبنای مثلث

 گام

متغیرهای 

وارد شده به 

 معادله

ضریب 

 رگرسیون

مجذور 

ضریب 

 رگرسیون

سهم 

 خالص
F 

 درجه

آزادی 

6 

درجه 

آزادی 

2 

 معناداری

 979/9 711 7 117/1 992/9 992/9 721/9 سازی مثلث 7

9 
مشارکت 

 مردان در خانه
991/9 917/9 999/9 219/9 7 711 999/9 

شود، از بین متغیرهای مورد بررسی، در گام اول  ( مالحظه می9جدول ) طور که در همان

بینی  وارد معادله رگرسیون شده و قادر به پیش 721/9سازی با ضریب رگرسیون  مثلث

در (. >91/9pاست )آموزان دختر دبستانی  عملکرد اجرایی ضعیف دانش% از واریانس 2/9

وارد معادله رگرسیون شده و  991/9سیون مشارکت مردان در خانه با ضریب رگرگام دوم 

% از واریانس عملکرد اجرایی ضعیف 7/1بینی  قادر به پیشسازی  مثلثاین متغیر در کنار 

% از واریانس عملکرد اجرایی 9/9تواند  آموزان دختر دبستانی است و به تنهایی می دانش

 (.>91/9pآموزان دختر دبستانی را توضیح بدهد ) ضعیف دانش

سازی و مشارکت مردان در خانه  تحلیل واریانس یک راهه جهت ارزیابی معناداری سهم مثلث 5جدول 

 آموزان دختر دبستانی بینی عملکرد اجرایی ضعیف دانش در پیش

 تعداد متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 سازی مثلث

 979/9 117/1 977/1719 7 977/1719 رگرسیون

 721/7919 711 129/71193 اقیماندهب
  

  713 797/739111 کل

مشارکت مردان در 

 خانه

 991/9 977/1 113/1191 9 711/77921 رگرسیون

 191/7999 711 291/719917 باقیمانده
  

  713 797/739111 کل

عنادار شده در هر مرحله از لحاظ آماری م بینی های پیش شود سهم طور که مالحظه می همان

 (.>999/9pباشد ) اعتماد می بوده و قابل

آموزان دختر  عملکرد اجرایی ضعیف دانشبینی  ( ضرایب معادله رگرسیون پیش1جدول )

 دهد. را نشان می سازی و مشارکت مردان در خانه بر اساس مثلثدبستانی 
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ضعیف بینی عملکرد اجرایی  ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پیش 1جدول 

 سازی و مشارکت مردان در خانه آموزان دختر دبستانی بر اساس مثلث دانش

 معناداری T ضریب بتا خطای استاندارد (Bضریب خام ) متغیر

 999/9 799/77 - 992/79 397/791 مقدار ثابت

 971/9 919/9 731/9 997/9 199/9 سازی مثلث

 999/9 -233/7 -719/9 797/9 -919/9 مشارکت مردان در خانه

بینی معادله  شود، ضرایب خام و استاندارد پیش ( مالحظه می1طور که در جدول ) همان

سازی و مشارکت مردان  بر مبنای مثلثآموزان دختر دبستانی  عملکرد اجرایی ضعیف دانش

اند و همگی از لحاظ آماری معنادارند. با توجه به جدول باال معادله  در خانه ارائه شده

سازی و  بر اساس مثلثآموزان دختر دبستانی  لکرد اجرایی ضعیف دانشعمبینی  پیش

 به شرح زیر است: مشارکت مردان در خانه

= عملکرد -919/9( + )مشارکت مردان در خانه199/9سازی(  + )مثلث397/791

 آموزان دختر دبستانی اجرایی ضعیف دانش

 گیری بحث و نتیجه

بین متغیرهای سیستمی خانواده و مشارکت  پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط چندگانه

 پدران در کار خانه با عملکرد اجرایی دختران دبستانی انجام شد.

با سازی  گام نشان داد که بین مثلث به نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون گام

 رابطه مثبت و معناداری وجود داردآموزان دختر دبستانی  عملکرد اجرایی ضعیف دانش

آموزان دختر دبستانی  عملکرد اجرایی ضعیف دانشبینی  سازی قدرت پیش مثلثن همچنی

عملکرد اجرایی ضعیف سازی  را داشت. این نتیجه به این معناست که با افزایش مثلث

یابد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین  افزایش میآموزان دختر دبستانی  دانش

و تقسیم کار( با عملکرد اجرایی ضعیف  رک انصافدو ابعاد آن ) مشارکت مردان در خانه

با عملکرد اجرایی ضعیف  مشارکت مردان در خانهکار و  آموزان دختر دبستانی تقسیم دانش

قادر به کار  تقسیم رابطه منفی و معناداری دارد آموزان دختر دبستانی شهر اصفهان دانش

باشد. این  ی شهر اصفهان میآموزان دختر دبستان عملکرد اجرایی ضعیف دانشبینی  پیش

آموزان دختر  کار عملکرد اجرایی ضعیف دانش تقسیمنتیجه به این معناست که با افزایش 

ها که حاکی از ارتباط علی و  یابد. این نتایج با سایر یافته کاهش میدبستانی شهر اصفهان 
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ی و یوسفی غیرعلی حاالت و ادراکات مادر با حاالت کودک است همسو است ازجمله: سلیم

فرزندپروری مادران به روش پذیرش و تعهد بر بهبود  ( نشان دادند بهبود سبک7921)

( بهبود سبک فرزندپروری 7921اختالالت روانی کودکان مؤثر است؛ دانشمند و یوسفی )

های ناسازگار بر بهبود اختالالت روانی کودکان مؤثر است؛  واره مادران به روش اصالح طرح

( نشان دادند که بخشش مادر با کاهش افسردگی در 9979و منشی ) جعفری، یوسفی

( نشان دادند که خردمندی مادر با 7921نیا و یوسفی ) فرزندان ارتباط معنادار دارد؛ پدرام

کاهش اختالالت رفتاری کودکان رابطه معنادار دارد. اسپراجیت، دکر، زیرمن و ساب 

اجرایی کودکان رابطه دارد و والدین حمایتگر  ( نشان دادند سبک والدینی با عملکرد9973)

 اند. فرزندانشان از عملکرد اجرایی باالتر برخوردار بوده

ای تاکنون در خصوص بررسی روابط متغیرهای  ها نشان داد که مطالعه اما بررسی

ها  خانوادگی با عملکرد اجرایی انجام نشده است که بتوان همسویی و یا ناهمسویی نتایج آن

 نتایج پژوهش حاضر بررسی کرد. را با

سازی به معنای آن است که که در زمان تنش  توان گفت مثلث در تبیین این نتایج می

شود تا تعاملی سه  بین دو نفر، شخص ثالثی )داوطلبانه یا در پی دعوت او( وارد ماجرا می

ران توأم با شود که روابط فرد با دیگسازی در مواردی انجام مینفری تشکیل گردد و مثلث

سازی شیوه ناسالمی در برخورد با اضطراب است که در آن، تنش  تنش باشد. در واقع مثلث

شود این بدان معناست که زن و شوهر  بین دو شخص به شخص یا شیء دیگر فرافکن می

فردی خود نیستند و اختالفات و تعارضات درون  خود قادر به حل مسائل بین خودی به

تواند نه تنها موجب  کند این موضوع می انواده گسترده تسری پیدا میخانواده به عرصه خ

های گسترده شود و جو  گیر خانواده حل مشکل نشود، بلکه آتش اختالفات خانگی دامن

رود  خانواده را تبدیل به جوی ناآرام، پراسترس و آشفته تبدیل نماید؛ بنابراین انتظار می

خویش نکنند و طبیعتاً فرزندان دچار اضطراب و  والدین انرژی مناسبی را صرف فرزندان

عملکردهای اجرایی که به امور شناختی سطح باالی فرد مانند افسردگی شوند و در نتیجه 

ریزی، خودآگاهی و خودیابی رفتار نیاز دارد مخدوش گردد و تبعاً اراده، افکار هدفمند، برنامه

بندی اهداف  یل شرایط مسئله و فرمولفرآیند آگاهی از مسئله موجود و ارزیابی آن، تحل

منظور مشخص کردن اعمال موردنیاز برای حل مسئله  ها بهای از طرحخاص، ایجاد مجموعه

ای مشابه در  و در نهایت حفظ طرح و بازیابی آن برای مواجهه با همان مسئله یا مسئله

سازی در خانواده  ترتیب با افزایش مثلث این آینده ناکارآمد و دچار آشفتگی گردد و به

 عملکرد اجرایی کودک ضعیف گردد.
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در تبیین ارتباط منفی و معنادار بین مشارکت در خانه پدران با عملکرد اجرایی 

مشارکت در کار خانه به معنای آن است که ورای مقایسه ضعیف در کودکان باید گفت 

ه بستان متقارن به کنند نوعی بد حقوق و وظایف، زمانی که مردان در کار خانه مشارکت می

های هرکدام را در برابر دیگری متعادل ساخته و از این وجود آورند که حقوق و مسئولیت

که یکی از زوجین خود را درگیر  شده و ادامه یابد. درصورتی طریق بنای ارتباطی آنان حفظ

تحمیل  در یک رابطه غیرمنصفانه بداند، این مسئله ناراحتی و فشار روانی زیادی را به فرد

های زندگی زناشویی از جمله روابط زناشویی وی تأثیرات منفی کند و بر همه جنبهمی

تواند زنان را خسته کرده و سبب  خواهد گذاشت. عدم مشارکت مردان در کار خانه می

حال  افزایش تنش و تعارض بین زوجین و کاهش صمیمت زناشویی بین آنان شود درعین

تواند باعث حفظ صمیمت، حفظ سالمتی و شادابی زن شده  می مشارکت مردان در کار خانه

و زن و مرد در کنار یکدیگر بتوانند زمان بیشتری را صرف فرزندان و تربیت آنان کنند. 

طبیعتاً عملکردهای اجرایی که به امور شناختی سطح باالی فرد مانند اراده، افکار هدفمند، 

یاز دارد مخدوش نگردد. در واقع این نتایج نشان ریزی، خودآگاهی و خودیابی رفتار نبرنامه

کند که  شان امنیتی را در خانه ایجاد می دهد که همکاری مردان در کار خانه با همسران می

 شود عملکرد اجرایی دخترانشان افزایش یابد. موجب می

در خصوص عدم ارتباط مرزها با عملکرد اجرایی باید گفت شاید متغیرهای میانجی 

کند که در این پژوهش لحاظ  متغیرها و عملکرد اجرایی نقش میانجی را ایفا می بین این

شناختی کودک  نشده است. همچنین ممکن است مرزها نقش در سایر متغیرهای روان

 داشته باشند، ولی نتایج این پژوهش نشان داد که با عملکرد اجرایی ارتباط ندارند.

سازی با تغییرات  یجه گرفت: تغییرات در مثلثتوان نت با توجه به نتایج این پژوهش می

در عملکرد اجرایی دختران دبستانی همراه است. تغییرات در مشارکت مردان با تغییرات در 

عملکرد اجرایی دختران دبستانی همراه است. تغییرات در مرزهای خانوادگی با تغییرات در 

 عملکرد اجرایی دختران دبستانی ارتباطی ندارد.

دهد متغیرهای سیستمی خانواده و نقش پدر در امور  این پژوهش نشان میدر واقع 

 خانه نقش مهمی در کارکردهای قسمت پیشانی مغز دارد.

ها اشاره هایی دارد که در زیر به آنها محدودیتاین پژوهش همچون سایر پژوهش

تعمیم نتایج  توان از آن استنباط علی کرد.شود: این پژوهش از نوع همبستگی بود و نمیمی

محدود به دختران شهر فالورجان بود و در تعمیم آن به سایر شهرها باید جانب احتیاط را 



 

 

 

 

 

 

 
 ...  خانواده یستمیس یها یژگیبر اساس و یدختران دبستان ییعملکرد اجرا ینیب شیپ

 

 

791 

 
ها محدود های خودگزارشی بود؛ بنابراین یافتهها پرسشنامهرعایت کرد. روش گردآوری داده

 های خودگزارش است.های پرسشنامهبه محدودیت

های  شود در مدارس آموزش وزه پیشنهاد میمندان این ح با توجه به نتایج به عالقه

شان تنظیم شود. در  سازی بر عملکرد اجرایی فرزندان خانوادگی بر مبنای نقش مثلث

ی عملکرد اجرایی های مادران بر مبنای نقش مشارکت پدران بر نحوه مدارس آموزش

 شان تنظیم شود. فرزندان

 قدردانی

فالورجان و مادرانی که ما را در انجام این وپرورش شهر  وسیله از مسئولین آموزش بدین

 کنیم. پژوهش یاری کردند سپاسگزاری می

 گونه تعارض منافعی ندارند. الزم به ذکر است نویسندگان هیچ
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