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 Background and Purpose: Changes in the structure and function of the family are among the most 

interesting topics for psychologists. A number of reasons have led to single-parent families not being 

nuclear. The transformation of the nuclear family into a single-parent family can impact various 

aspects of the children's and adolescents’ development. This research aimed to compare executive 

function, working memory, and academic performance of female students from nuclear and single-

parent families. 

Method: The research method was a causal-comparative type. The population included all female 

students in the first and second grades of secondary school in the 2017-2018 school year. Eighty 

female students (including 40 students from nuclear families and 40 students from single-parent 

families) were selected through multistage cluster sampling in two stages. The research instrument 

included the Wisconsin Test Software (Grant & Berg), students’ averages from the previous year, 

and the Wechsler Memory Scale (form A) (Wechsler). Data were analyzed using multivariate 

analysis of variance and independent t-tests. 

Results: The results showed that female students in nuclear families scored higher than female 

students in single-parent families in executive functions, working memory and its subscales, and 

academic performance (P <0.01). 

Conclusion: According to the research results, female students from single-parent families have 

lower executive functions, poorer working memory, and lower academic performance than students 

from nuclear families due to the absence of a parent in the family, which can contribute to a reduced 

social support system and lower socioeconomic status. Therefore, these problems can be solved 

through education and family counseling and the implementation of special rehabilitation programs 

for this group of students. 
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Extended Abstract 

Introduction 
The family as a social unit contains the most profound human 

relationships (1). Some families are not fully structured and, in 

other words, are single-parent families. In this situation, the 

children live with only one parent (3). Transforming a nuclear 

family into a single-parent family usually causes significant 

impairments such as dysfunctional executive function (6, 9). 

Stressors such as parental divorce during puberty can affect the 

maturation, function, and capability of the brain (14). The 

absence of a parent can also directly or indirectly lead to 

impairments in working memory. One of the topics discussed 

today in clinical psychology studies is how emotional disorders 

affect individuals' memory function. According to research, 

emotional, social, and psychological problems caused by 

parental deprivation affect the executive functions of the 

individual (22-24) and the chemical system of the hippocampus 

(30-27). 

Another important and existing issue for students from single-

parent families is academic achievement. Regarding the 

importance of academic achievement in today's world, 

identifying the factors and variables affecting academic 

achievement is critical (32). The research results also indicate 

the difference in academic performance between students with 

nuclear and single-parent families (38-35). Considering the 

increasing divorce rates worldwide (39, 40) and the rapid shift 

in Iranian society toward single-parent families, and the critical 

role that executive functions and working memory play in 

various activities of life, including schoolwork and daily life, 

and the persistence of defects into older ages and the negatively 

affecting influence of single-parent families on these functions, 

the purpose of this study was to compare executive functions, 

working memory and academic achievement of female students 

from nuclear and single-parent families. 

Method 
The research method was causal-comparative. The population 

included female secondary high school students aged 14-18 

years old in 2017-2018. The sample consisted of 80 female 

students (40 students from nuclear families and 40 students 

from single-parent families) selected through multistage cluster 

sampling. Informed written consent was obtained from parents 

and students. The inclusion criteria were living with both 

parents in a shared home for students from nuclear families and 

having only one parent for students from single-parent families. 

Exclusion criteria in nuclear families also included: suffering 

from any physical illness or acute psychiatric disorder, living 

with a third person including a grandparent, relative, or friend 

for single-parent students, or having family problems including 

parental addiction, imprisonment of the father or mother or 

families on the verge of divorce. Of the 40 female students with 

a single-parent family, 100% lived with their mothers; Among 

them, 95% were from divorced families, and 5% were orphans. 

The following instruments were used to collect data in this 

study. 

1. The Wisconsin Card Sorting Test (WCST): The first version 

of WCST was created by Grant and Berg in 1948 (41). In this 

study, the WCST software version was used to increase the 

accuracy of students' executive performance evaluations (45). 

2. The Wechsler Memory Scale (WMS): The WMS was 

developed by David Wechsler in 1945. In this study, form A of 

this scale was used. It should be noted that the psychometric 

properties of this test have been evaluated in Iran. 

3. Academic performance: Grade Point Average (GPA) in 

2016-17 was used to determine the academic performance of 

students in this study. 

It should be noted that the first researcher administered the tests 

to the students in a separate room within the school. Each 

student answered all the tests in one session and the entire 

testing process lasted for one week. Data analysis was 

performed using multivariate analysis of variance and an 

independent t-test with SPSS-22 software. 

Results 
Table 1 shows the descriptive indicators of research variables 

by groups. 

 

Table 1. Descriptive indicators of research variables 

Single-parent family Nuclear family Variable 

kurtosis skewness SD M kurtosis skewness SD M  

Executive function 
0.447 0.315 3.68 4.50 0.967 0.261 1.32 1.27 Perseverative errors 

0.584 0.212 1.75 4.40 0.506 0.312 0.729 5.67 Number of Categories 

-0.411 0.324 7.11 36.10 0.777 -0.415 2.95 41.12 Total correct 

0.560 0.606 9.66 20.40 0.412 1.147 3.71 12.12 Total errors 

1.109 0.479 85.93 297.62 0.155 0.478 81.05 294.47 Time 

Working memory 

-0.482 0.112 0.677 4.95 0.215 1.056 0.597 5.55 Personal Information 

1.010 0.108 0.516 4.70 0.376 -1.108 0.361 4.85 Orientation 

0.195 0.255 1.95 4.71 0.408 0.328 2.01 6.80 Mental control 

-0.882 0.712 2.60 6.05 0.101 0.471 2.91 14.92 Logical memory 

0.304 0.308 0.751 4.28 0.306 0.316- 0.767 5.28 Digit span 

-0.344 0.497 2.91 10.8 0.158 0.356 1.35 13.30 Visual memory 

-0.379 0.782 2.89 16.93 0.288 0.534 1.59 19.41 Associate learning 

1.140 0.336 6.16 52.42 0.335 -0.601 4.84 70.12 
Total score of 

memory 
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1.102 0.204 9.03 80.80 0.117 -0.499 8.51 107.67 Memory quotient 

-0.217 0.836 1.48 14.98 0.155 -0.515 0.695 19.11 Academic performance 

Descriptive data showed that the mean of all aspects of 

working memory in the group of students with nuclear families 

is higher than that of students with single-parent families. 

However, among the dimensions of executive function, the 

perseverative errors, total errors, and time in students with 

single-parent families were higher than in students with nuclear 

families. The means of these dimensions in students with 

single-parent families were 4.50, 20.40, and 297.62, and in 

students with nuclear families were 1.27, 12.12, and 294.47, 

respectively. As a result, multivariate analysis of variance, 

univariate analysis of variance, and an independent intergroup 

t-test with statistical assumptions and a 5% error level were 

used to investigate whether there are significant differences 

between single-parent families and nuclear families in 

executive function, working memory, and academic 

performance. The results of the multivariate analysis of 

variance on executive function scores in the two groups showed 

a significant difference between at least one of the means of 

executive action subscales in the two groups (F5,74=6/962, 

P<0.001). This result is also valid for the working memory 

variable (F7,72=36/141, P<0.001). One-way analysis of variance 

performed between the two groups revealed significant 

differences in the mean scores of all components of executive 

functions except the time between students from nuclear and 

single-parent families (P<0.001). The results also showed that 

there was a significant difference between the means of all 

components of working memory except for orientation 

(P<0.001). The results of the independent t-test showed that the 

average academic performance of students with nuclear 

families (M=19.11) was significantly higher than that of 

students with single-parent families (M=14.98) (t78= 15.19, P 

<0.01). 

Conclusion 
Findings showed that female students with nuclear families had 

better executive function than female students with single-

parent families. This finding is consistent with the research (15-

22) in that they also showed better function in children with 

nuclear families. This finding can be explained based on the 

results of Pendleton's research (19). Children living with one 

parent have an unfavorable social and economic situation that 

leads to poor executive function. In fact, economic and social 

inequalities combined with cold emotional parental 

relationships worsen executive function in children. 

The study finding showed that female students with nuclear 

families have better working memory than female students with 

single-parent families. The significant differences in working 

memory between the two groups were consistent with the 

results of studies (24-30). According to Vygotsky’s social 

development theory (1934), cognitive development is a result 

of social interaction that is transmitted from adult to young 

through verbal communication (cited in 8). Short conversations 

and lack of intimacy in the family minimize verbal 

development, interactions, and environmental experiences, 

leading to impaired memory function. Children of single-parent 

families have very little social interaction and diversity of 

information due to the absence of a rich environment; For this 

reason, they seem to have poorer working memory than their 

counterparts from nuclear families due to the reduction of 

active and efficient synapses. 

Another study finding showed that students with nuclear 

families have better academic performance than students with 

single-parent families. The result obtained is accordant with the 

studies (35-38). It can be inferred that stress and anxiety due to 

poor resilience, mental health, and underdeveloped social skills 

in such students can impair academic performance. Due to the 

limited capacity of human memory, negative emotions cause a 

decrease in concentration and attention, which can lead to 

dysfunction of working memory and cognitive development of 

children. 

The limitation in selecting the sample was one of the most 

critical limitations of this study, Due primarily to the fact that 

female students from single-parent families lived with their 

mothers. As a result of this study, it is recommended that 

therapeutic interventions be planned and evaluated for their 

effectiveness in various aspects of executive functions in 

students with single parents. 
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 22/50/9911دریافت شده: 

 50/59/9059پذیرفته شده: 

 52/50/9059منتشر شده: 

رخی . باستشناسی ه روانمتخصاصان حوز هایپژوهش یاز موضاوعات جال  برا یکیخانواده  کنشو سااختار  تغییرات زمینه و هدف: 

بر روی  اندتویموالد ی به تکاهساااته. تبدیخ خانواده اندشااادهوالدی تبدیخ ی نیساااتند و به دلایخ مختله به خانواده تکاهساااتهها خانواده

 یلیرد تحصو عملک ،حافظه فعال ،ییاجرا کنش سهیمقای تحول کودکان و نوجوانان مؤثر باشد. بدین ترتی  پژوهش حاضر با هدف هاجنبه

 انجام شد. والدو تک یاخانواده هسته یدارادختر آموزان دانش

متوسااطه یکو و دوم  دختر مقطعآموزان ی بود. جامعه پژوهش شااامخ تمامی دانشاسااهیمقا -طرح این پژوهش توصاای ی از نوع عل یروش: 

 05ی و اهسته دارای خانواده آموزدانش 05دختر )شامخ  آموزدانش 25بود. نمونه پژوهش  شهر اص هان 9911-17 یلیتحصیکو  سالویندر 

 از بسته هادادهی گردآوری در دو مرحله انتخاب شادند. جهت اخوشاهی ریگنمونه صاورتبهوالد( بودند که تک دارای خانواده آموزدانش

معدل  نینو همچ، (فرم اله( )وکساالروکساالر )مقیاس حافظه فعال  )گرانت و برگ(، نیسااکانساایوی هاکارتی بنددسااتهی آزمون افزارنرم

تحلیخ  قخمست تحلیخ واریانس چندمتغیره و آزمون تی از آزمونی پژوهش با اسات اده هادادهاسات اده شاد.  آموزاندانشتحصایلی ساال لبخ 

 شد.

کرد ی آن و عملهااسیمقی اجرایی، حافظه فعال، و خرده هاکنشی از نظر اهستهآموزان دختر دارای خانواده نتایج نشان داد دانش :هاافتهی

 (.P<59/5والد به دست آوردند )ن دختر دارای خانواده تکآموزاتحصیلی، نمرات بیشتری را نسبت به دانش

والد به دلیخ عدم ای ای نقش یکی از تک خانوادهنتیجاه گرفت که دختران دارای  توانیمهاای پژوهش باا توجاه باه یاافتاه ی:ریگجههینت

کنش اجرایی، حافظه فعال، و عملکرد تحصاایلی  ترنییپااجتماعی  -ی اجتماعی و وضااعیت التصااادیهاتیحماوالدین در خانواده، کاهش 

 یهابرنامهخانواده و اجرای آموزش و مشااااوره  قیاز طر توانیمبنابراین ؛ ی دارنداهساااتهی نسااابت به کودکان دارای خانواده ترهیضاااع

 ی ویژه برای این دسته از کودکان نسبت به رفع این مشکلات الدام کرد.بخشتوان
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 مقدمه
 نیترقیعمبیشاااترین و  رندهیدربرگیک واحد اجتماعی  عنوانبه 9خانواده

ی هاجنبهبخشااای به مناسااابات انساااانی اسااات که ونای ی مانند تمامیت

اعضااای خود را بر عهده  2جساامانی، روانی، اجتماعی، و فرهنگی، تحول

دو نوع . خانواده وجود دارد یهاااز نظاام یمختل  یهاایبنادطبقاهدارد. 

و خانواده  9یاخانواده هسااته، مورد اساات اده اساات شااتریکه ب یبندطبقه

متشااکخ از  یطورکلبهی اهسااته خانوادۀ(. 9) شااودیمرا شااامخ  0والدتک

 یهابر ارزش یمبتن یاخانواده هسااته کی .و فرزندان آنها اساات نیوالد

و  ، 1حرماات خود، اساااتقلااال، یفرد تیاااساااات و بر هو  0انااهیاافردگرا

 هاخانوادهبرخی از  (. همچنین2) دارد دیتأک یشاااخصااا یدساااتاوردها

ا والدی هسااتند. بیبت مولت یتک گرید انیب بهساااختار کاملی ندارند و 

دائو یکی از والدین به دلایخ مختله مانند مرگ، طلاق، متارکه، تخل ات 

لاانونی، زنادانی بودن، التضااااهاای شاااغلی ماانناد خدمات نظامی، تولد 

. در این ندیگویم 7والدی بودندلایخ را پدیده تک ریو سااااناامشاااروع، 

 (.9) کنندیمیط فرزند یا فرزندان تنها با یکی از والدین زندگی شرا

 یعموم یساارشااماربر اساااس گزارش مرکز ملی آمار ایران و نتایج 

خانوار در سااال  015/921/20از مجموع  ،9910 در سااال ن وس و مسااکن

 والد(سرپرست )تک کی یدارا کشور یدرصاد از خانوارها 2/7 ،9910

 و مرد سرپرست یدارا ،کشاور والدتک یخانوارها درصاد 97که  بودند

 تعداد یعبارت به. بودند زن ساارپرساات یدارا خانوارها نیا از درصااد 29

 سرپرستکه  بود 115/709/9 ،9910در سال  کشاور والدتک یخانوارها

اسات که بر اساس  یدر حال نیا هساتند. زن خانوارها، نیا از 092/019/9

 2121/079/9 خانوار، 029/995/29 نیب از و 9915 ساااال یسااارشااامار

دهنده آن اسااات که تعداد ارلام نشاااان نیا .دبودنا یوالادتاک خاانوار

 شیبا توجه به افزا 9915نسبت به سال  9910والد در سال تک یخانوارها

حدود  یشی، افزا9910و  9915 یدو سرشمار نیکخ خانوارها در فاصاله ب

                                                           
1. Family 

2. Development 

3. Nuclear family 

4. Single-parent family 

5. Individualistic values 

6. Self-esteem 

7. The phenomenon of being a single-parent 

8. Vygotsky 

9. Cognitive functions 

10. Executive function 

کشور اروپایی نشان  97(. نتایج یک پژوهش در 0) درصد داشته است 91

درصااد  0/99ی، و اهسااته هاخانوادهدرصااد  7/71 نیانگیم طوربهداد که 

 (.0والد هستند )تک

 معمول طوربه والد،ه تکخانوادی به اهساااتاهه خاانوادتبادیاخ یاک 

به  تواندیم جهینت درهای زیادی را به ساختار خانواده وارد کرده و آسی 

عدم ارضاای بسایاری از نیازهای روانی و شاناختی اسااسی فرزندان منجر 

 ساالامت بهبساایاری را  بلندمدتی ها یآساا تواندیمشااود. این مساا له 

(. بر اسااااس نظریه 1وارد کند ) ی و شاااخصااایتی این افرادشاااناختروان

ی ، نیروی انگیزشو مرال (، دلبستگی بین کودک 9111دلبساتگی بالبی )

ضروری تعامخ است که در آینده پیامدهای  واسطۀو یک  محوری اسات

(. از سااوی دیگر طبق نظریه 7مهمی برای شااخصاایت و تحول فرد دارد )

تحول شااناختی تابعی از تعامخ  (9190) 2اجتماعی ویگوتسااکی -تحولی 

قال به خردسال انت سالبزرگاجتماعی است که از طریق ارتباط کلامی از 

حااکی از تأثیر وجود والدین بر  هاادگااهیاداین (. 2)باه نقاخ از  ابادیایم

 کودکان است. 1ی شناختیهاکنش

 نشکاختلال در ی داشتن یک والد، ها یآسیکی از  رسادیمبه نظر 

مشاخ  شاده است که مغز  ریاخ یهاساال یطفرزندان اسات.  95ییاجرا

ها، نظام ریاست که سا ییاجرا ستویس ینوع ازمندیکار کردن مؤثر، ن یبرا

ی طورکلبهی اجرایی هاکنش(. 1) را مهاار کناد نادهاایو فرا ،هااییتواناا

 یهامهارتکه  اندشااده هیتعری شااناختعصاا تحت عنوان فرایندهای 

ی کرده و گریانجیمرا  99مدارو نیز رفتارهای مسااتقخ و هدف حخ مساا له

ی شناختی، هیجانی، و اجتماعی به شمار هامهارتپایه و مبنای بسیاری از 

ی اجرایی را فرایندهای شاااناختی لشااار هااکنش(. همچنین 95) دیاآیم

، 90، آبازگری99ی شاااناختیریپذانعطافکه موج   دانندیم 92پیشاااانی

، تمرکز، 97هاایتوال بااه، نظو دادن 91، بااازداری از پااسااا 90یدیاخودتول

(. 99) شاودیمفتار ، حافظه، و اصاالاح ر91جویی هیجانی، نظو92هوشایاری

11. Cognitive processes of the frontal cortex 

12. Frontal lobe 

13. Cognitive flexibility 

14. Initiation 

15. Self-production 

16. Response inhibition 

17. Arrangment of sequences 

18. Consciousness 

19. Emotion regulation 
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فرایندهای مت اوت آن ی اجرایی ناهمگن اساات و خردههاکنشساااختار 

لشااار  اخ ، طوربهی مشاااخصااای از مغز و هالساااماتمتاأثر از تحول 

پیشانی مهار لشر پیش (.92) ی زیرلشری مغز هستندهاحلقهپیشانی و پیش

بر عهده ی را ریگویتصااامو  ،9ی، ارزیابی خطرزیربرنامهیی مانند هاکنش

و  است یشناختستیزپیشانی منوط به عوامخ (. تحول لشار پیش99دارد )

است،  تهافینکامخ در نوجوانان تحول  طوربهپیشاانی لشار پیش که ازآنجا

 به رفتارهای دهید یآسااانوجوانان  ژهیوبهکه این افراد  شاااودیمبااعا  

نند کی ضعیه گرایش پیدا هایریگویتصامپرخطر مانند مصارف مواد و 

ی آنان را به خطر اندازد شاااناختروانسااالامت  تواندیماین موضاااوع  که

بر  دتوانیمی، عوامخ محیطی نیز شاااناختساااتیز راتیتأثعلاوه بر  (.90)

، شده انجامی هاپژوهشی اجرایی تأثیر داشاته باشاد. طبق هاکنشتحول 

(، 90تنیادگی، مشاااکلاات هیجاانی و عاط ی خانواده و آموزش والدین )

اجتماعی خانواده  -(، وضاااعیت التصاااادی 91و  97ایت پدر و مادر )حم

( 22ی برنااامااه درسااای و میزان آموزش رسااامی )هااایژگیو(، 29-92)

کینز نتایج پژوهش پرلرار دهد. تأثیر کنش اجرایی فرد را تحت  توانادیم

( نیز نشاااان داد عوامخ تنشاااگر مانند طلاق والدین در دوران 90گاف ) -

نیدگی باشاااد. ت رگذاریتأثبر کنش، تواناایی، و تحول مغز  توانادیمبلوغ 

باه نوجواناان تاأثیرات پاایادار و لوی را در تحول مغز ایجاد  شاااده وارد

 ی ادامه دارد.سالبزرگکه تا  کندیم

 تواندیم ویرمستقیبمستقیو و  طوربهمحرومیت از والد  رسدیمبه نظر 

فعال نخسااتین بار در  حافظۀشااود.  2باع  ایجاد نارسااایی در حافظه فعال

توسط بدلی و هیچ مطرح شد. حافظه م هومی کلی دارد و به  9107ساال 

که افراد را در ذخیره کردن  شاااودیمروانی گ ته  اناتیاز جرآن دساااته 

. همچنین ونای ی کندیمتوانا  آنهاتجارب و ادراکات و یادآوری مجدد 

، و مسااا لهی، حخ زیربرناامهاز لبیاخ ادراک، باازشااانااسااای، فهو زباان، 

(. یکی از مباحثی که 29ی همگی به حافظه مرتبط هساااتند )ریگویتصااام

 ، چگونگی تأثیرشااودیمی بالینی مطرح ناسااشاانرواامروزه در مطالعات 

حااافظااه افراد اسااات. طبق  و عملکرداختلااالااات هیجااانی بر میزان توجااه 

ات ( اختلال20-21توسااط پژوهشااگران مختله ) شااده انجامی هاپژوهش

افظه توجه و ح ازجملهبه چند طریق فرایندهای شناختی  توانندیمهیجانی 

( نیز نشااان 27-95. برخی دیگر از متخصااصااان )دهندرا تحت تأثیر لرار 

                                                           
1. Risk assessment 

 تیاز محرومی ناشااای شاااناخترواندادند مشاااکلات عاط ی، اجتماعی، و 

 .دهدیلرار م ریتأثوالدین، سیستو شیمیایی هیپوکامپ را تحت 

آموزان دارای در دانش وجااهت جااالاا مهو و  مساااائااخیکی دیگر از 

والد، موضااوع عملکرد تحصاایلی اساات. عملکرد تحصاایلی خانواده تک

زان را آموی است که دانشادهیچیپمحیط  ندیبرآو  یچندبعدیک عنصر 

یی از لبیخ شاادت مطالعه، انگیزه و روابط هاجنبهاحاطه کرده و بر اساااس 

لرار  ریأثتکه پیشرفت تحصیلی افراد را تحت  گرفته شاکخفرد با دیگران 

(. با توجه به آشکار شدن اهمیت پیشرفت تحصیلی در دنیای 99) دهدیم

ه بر آن در دسااتیابی ب مؤثرشااناسااایی و بررساای عوامخ و متغیرهای  امروز،

 یهاپژوهشیک نظام آموزشاای موفق از اهمیت بساایار برخوردار اساات. 

که  اندفتهای، و انگیزشاای تمرکز یشااناخترواناختی، تجربی بر عوامخ شاان

 کنندیمی نیبشیپعملکرد تحصااایلی و به تبع آن پیشااارفت تحصااایلی را 

 خانوادهحاکی از آن اساات که وجود  هاپژوهش(. در این مورد نتایج 92)

 ریتأث، و دارای مشاااکلات خانوادگی موج  ختهیگساااازهووالدی، تک

ی نایافتگآموزان و موجا  ساااازششمن ی بر پیشااارفات تحصااایلی دان

امینی، پژوهش  جینتا(. 99) شودیمتحصیلی، اجتماعی، و عاط ی در آنان 

 یلیحصت شرفتیپ نیانگینشان داد که مخدادادی، زکی یی و حسین زاده 

 یآموزان دو والد ت اوت معناداروالد و دانشآموزان تکدر گروه دانش

دان فرزن یلیتحصااا شااارفتیدر پ نیاز والد یکیوجود  تیدارد و محروم

-92ی انجام شده )هاپژوهشدیگر  (. همچنین نتایج90) دارد یاثرات من 

آموزان دارای نیز حاااکی از ت اااوت عملکرد تحصااایلی بین دانش (90

 والد است.ی و تکاهستهخانواده 

بر اسااااس مطاالعات ذکر شاااده درباره اهمیت نقش خانواده و دیگر 

(، باید این نکته را مورد توجه لرار داد که 91و  05مطالعات انجام شاااده )

ن اینکه جامعه ایرا ژهیوبهروند طلاق در سطح جهانی رو به افزایش است. 

اع انو شاااودیمدر حال تغییر اسااات و این تغییرات باع   سااارعتباهنیز 

والد ی تکهاخانوادهی، مثخ اهساااتهخانواده  جز به هاخانوادهدیگری از 

ی اجرایی و حافظه فعال هاکنشرو به ازدیاد باشاااد. با توجه به نقش مهو 

به علت نبودن یکی از والدین،  رسدیمدر امور گوناگون زندگی، به نظر 

والد در معرض آسی  و ضعه لرار تک خانوادهدر فرزندان  هاکنشاین 

آنان را  ادامه یابد وتا سنین بالاتر  تواندیم شاده جادیاارساایی ن. دنریگیم

2. Working memory 
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در انجام تکالیه مدرسااه و امور شااخصاای با مشااکخ جدی روبرو کند؛ 

رزندان با ف آنهادر این گروه و مقایسااه  هاکنشبنابراین بررساای دلیق این 

 لۀمداخاینکه با تشااخی  و  ژهیوبهی اهمیت زیادی دارد. اهسااته خانواده

. با کمک کرد هااکنشباه ارتقاا و بهبود چشااامگیر این  توانیمبهنگاام 

ی اجرایی و حافظه فعال و هاکنشیی دربااره هااپژوهشوجود این چنین 

ی اجرایی و هاکنش ی خانواده در تحولختگیگساااازهونقش انساااجام یا 

؛ ه استانجام شد ندرتبهدر ایران  ژهیوبه آن بر فرایندهای شاناختی ریتأث

 افظۀحدر همین راستا این پژوهش با هدف بررسی مقایسه کنش اجرایی، 

 ی واهسااته خانوادهآموزان دختر دارای دانش فعال، و عملکرد تحصاایلی

 والد انجام شد.تک

 روش
پژوهش حاضاار توصاای ی از  :کنندگانشههرک الف( طرح پژوهش و 

آموزان دختر دانشی بود. جامعه آماری شااامخ تمامی اسااهیمقا -یعل نوع 

 یلیسال تحص نخست سالویو دوم شاهر اص هان در ن یکومقطع متوساطه 

آموز دانش 05از این جامعه ساااال بود.  92تا  90 یبا دامنه سااان 17-9911

والد )در آموز دارای خاانواده تکدانش 05ی و اهساااتاهدارای خاانواده 

 یاچندمرحلهی اخوشهی ریگنمونهآموز دختر( به روش دانش 25مجموع 

 ورشوپرآموزش گانهپنجکه از بین نواحی  صااورتنیبدانتخاب شاادند. 

تصادفی انتخاب شدند. سپس از  صورتبه 0و  0شاهر اصا هان، دو ناحیه 

 صااورتبهبین مدارس متوسااطه یکو و دوم این دو ناحیه، ه ت مدرسااه 

 05تصاااادفی انتخااب شااادناد. بر اسااااس معرفی مدیریت این مدارس، 

ی ورود و هاملاکوالد بر اسااااس وز دختر دارای خاانواده تاکآمدانش

ی اهستهآموز دختر دارای خانواده دانش 05و خروج، وارد پژوهش شدند 

آموزان دارای خااانواده تصاااادفی از همااان کلاااس دانش صاااورتبااهنیز 

آموزان ورود به پژوهش در مورد دانش ملاکوالد انتخاب شااادند. تاک

 کی شااامخ زندگی با هر دو والد پدر و مادر در یاهسااته خانوادهدارای 

والد شاااامخ تک خانوادهآموزان دارای ه مشاااترک و در مورد دانشخاان

ی خروج از پژوهش در هاملاکبود. مادر داشااتن یک والد اعو از پدر یا 

بیماری  هرگونهی شااااماخ ابتلاا به اهساااتاهآموزان دارای خاانواده دانش

ی حاااد، زناادگی بااا ن ر ساااوم اعو از شاااکپزروانجسااامااانی و اختلااال 

                                                           
1. Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

ان آموزیا یکی از الوام و دوستان؛ و در مورد دانش مادربزرگ/ پدربزرگ

والد شاااامخ وجود مشاااکلات خانوادگی اعو از اعتیاد دارای خانواده تک

ی در شرف هاخانوادهوالدین، نزاع والدین، زندانی بودن پدر یا مادر، و یا 

ه تنها بر اسااااس مقطع تحصااایلی و کلاس همتاساااازی دو گرو طلاق بود.

ز اجهت شرکت در پژوهش آگاهانه  یکتب نامهتیرضا درس انجام شاد.

 نیز اخذ شد.آموزان و دانش نیوالد

ز دختر آمودانش 05از تعداد هاای افراد نموناه نشاااان داد که ویژگی

مادر سارپرست  یهاخانواده یاز آنان دارا 955% والدخانواده تک دارای

 یهااز خانواده 0مطلقه و %  یهااز خانواده 10 % آناانبین بودناد کاه از 

 پلویدر حد د 15%ها، خانواده نیمادران در ا لاتیبودند. ساطح تحص ویتی

آموزان دانش نیز اا 75%. دندبو یدانشاااگااه لااتیتحصااا یدارا 05%و 

 خواهر و برادر بودند. 2 ای 9 یآنان دارا 25%فرزناد بودند و حدود تاک

درصد  0/92ضعیه، % هاخانوادهاین  0/02اجتماعی %-وضعیت التصادی

 یهاآموزان خانوادهدانش نیوالد 10% درصااد خوب بود. 90متوسااط و %

 پلویدر حد د لاتیتحصاا 90%و  یدانشااگاه لاتیتحصاا یدارا یاهسااته

رای دو دا 0/27، %فرزناادتااک هاااخااانوادهآموزان این دانش 05. %بودنااد

 -دارای ساااه فرزند بودند. همچنین وضاااعیت التصاااادی 0/22فرزند و % 

 25درصااد متوسااط، و % 0/07ضااعیه، % هاخانوادهاین  0/92اجتماعی %

 درصد خوب بود.

 ب( ابزار

اولیه آزمون  نساااخۀ: 9ی ویساااکانساااینهاکارتی بنددساااتهآزمون  .9

توسط گرانت کارت تشکیخ و  10ی ویساکانسین از هاکارتی بنددساته

 یبنددستهآزمون  گرانت و برگ(. 09) شدایجاد  9102در ساال  و برگ

 و روانشااناختی -عصاا عنوان یک آزمون را به ویسااکانسااین یهاکارت

زمون آ، والع طراحی و تدوین کردند. در پیشانیشاخصی از آسی  لوب 

، عنوان شاخصی از استدلال انتزاعیبه نیساکانسیو یهاکارت یبنددساته

ر، مطرح در حال تغیی متنیو راهبردهای واکنشی نسبت به  ،تشکیخ م هوم

شااناس بود این روان -(. چند سااال بعد میلنر نیز که یک عصاا 02) شااد

آزمونی برای ارزیابی کارکرد لوب پیشانی معرفی کرد  عنوانبهآزمون را 

(09.) 



 و همکارانی ندا داراب                                                                        ی اهسته خانوادهدختر دارای  آموزاندانشمقایسه کنش اجرایی، حافظه فعال، و عملکرد تحصیلی  

929 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 
ما
 ش
،

9
ار 
 به
،

90
59

 

    
ت با نماد یک مثل  لرمز، دو ساااتاره سااابز، رکاچهار در این آزمون 

اصااالی به کار  یهاعنوان کارتو چهار دایره آبی به ،زرد صااالی ساااه 

با توجه به بازخوردهای صحیح یا  شادیخواساته م های. از آزمودنودریم

، الگوی حاکو بر چهار کارت کنندیبلط که بعد از هر پاسااا  دریافت م

اری وجه به این الگو نسبت به جایگذاصالی را اساتنباط کرده و سپس با ت

رای نظر ب الگوی مورد اصلی الدام کنند. یهاها در زیر کارتسایر کارت

و تعداد نمادهای روی  ،چهاار کاارت اصااالی باه ترتیا  رنا ، شاااکخ

به تعداد کافی پاس  صحیح متوالی  هایبعد از اینکه آزمودن .ها بودکارت

و کاه البته آزمودنی از تغییر الگ کردینظر تغییر م ، الگوی مورددادنادیم

نهایت تعداد خطاهای  . درکردیو خود باید آن را کشه م شادیآگاه نم

آمده از این مطالعه با عنوان دسااتآزمون به .شاادیمحاساابه م هایآزمودن

 (.00) معرفی شد« دانشگاه ویسکانسین یهاکارت یبندآزمون طبقه»

ارزیااابی کنش اجرایی  پاژوهاش بارای بااالااا باردن دلاات نیادر ا

(. 00شد )ی آزمون ویساکانساین اسات اده افزاراز نساخۀ نرمآموزان دانش

چهار کارت اصاالی آزمون )شااامخ یک  افزارنرمدر صاا حه اصاالی این 

ساابز، سااه صاالی  زرد، و چهار دایره آبی( در بالای  دوسااتارهمثل  لرمز، 

. شاادیمش داده ثابت و تا پایان اجرای آزمون نمای طوربهمانیتور  صاا حۀ

صاا حه و  در پایین کیبهکتصااادفی و ی کاملاًکارت دیگر با ترتی   15

 ارتک یک کهیهنگام. شااوندیمنزدیک به گوشااه راساات مانیتور ناهر 

زء ج کارت این که بگیرید تصااامیو باید آزمونی شاااودیم داده نمایش

. بلافاصاااله بعد از پاسااا  آزمودنی، با ردیگیم لرار اصااالی کارت کدام

از چهااار کااارت اصااالی، بااازخورد  هرکاادامکلیاک کردن ماااوس روی 

« ستنادر»و « درست»به شکخ نوشته  شینما ص حهصاحیح یا بلط روی 

 955بازخورد . فاصاااله زمانی بین پاسااا  آزمودنی و ارائه شاااودیمناهر 

، و فاصاله بین تمام شاادن بازخورد هیثانیلیم 255بازخورد ، طول هیثانیلیم

این موارد  جزبهدر نظر گرفته شاااد.  هیثانیلیم 755و ارائاه کاارت بعدی 

ی مختله آزمون وجود هالسااامتمحادودیات زماانی دیگری در مورد 

کارت اصااالی به ترتی  رن ، شاااکخ،  0برای  نظر موردنادارد. الگوی 

لی ، واساتاکو تعداد، رن ، شاکخ، و تعداد اسات. ابتدا الگوی رن  ح

 داد و به عبارتی ی(درپیپاساا  صااحیح متوالی )پ 1بعد از اینکه آزمودنی 

نظر  صاااحیح متوالی دریافت کرد، الگوی مورد بازخورد 1 کاهیهنگاام

پاس  صحیح را مبنای تغییر الگوی  1افزار تعداد ؛ بنابراین نرمکندیتغییر م

 صااحیح یهاپاساا  متوالی بودن .دهدیاصاالی لرار م یهاحاکو بر کارت

به عبارتی اگر  ؛های صحیح دریافت شده مهو استبازخوردشاده یا  داده

پاس  پشت  1اما این  ،پاسا  صاحیح برای الگوی رن  بدهد 1آزمودنی 

ا زمانی ت ماندیسار هو نباشند، الگوی رن  تغییر نکرده و همچنان بالی م

ارت آزمون ک 15بدهد. هرکدام از  یدرپیپاس  صحیح پ 1که آزمودنی 

والع  در .رودیو هیچ کارتی دو بار به کار نم شااوندیارائه م بار کیتنها 

ن ، ایدهدیو آزمودنی پاساا  م شااودیکارت ارائه م نخسااتین کهیهنگام

کارت  01شاااده و آزمون با  کارت کنار گذاشاااته 15کارت از مجموع 

 (.00) ابدییادامه م

 هاست اد مورددر این پژوهش  افزارنرمیی که بر اسااس این هایخروج

 کهیتعاداد خطاهای درجاماندگی: هنگام. 9از:  انادعباارتلرار گرفات، 

آزمودنی در شااروع آزمون بر یک حدس بلط اولیه پافشاااری کرده و بر 

بلی ل زیآمتیو نیز زمانی که بر طبق اصاااخ موفق دهدیطبق آن پااسااا  م

نادرسات نشان  بازخورد ارائه کهیدرحال دهدیخود را ادامه م یهاپاسا 

عنوان خطای درجاماندگی ها بهتغییر کرده اساات، پاساا  که الگو دهدیم

تعداد . 2باشاد؛  15بین صا ر تا  تواندیم. نمره این شااخ  شاودیتلقی م

آمده: تعداد الگوها )طبقاتی( که آزمودنی دسااتیا به شاادهخیطبقات تکم

صااحیح متوالی(  بازخورد 1یا )پاساا  صااحیح متوالی  1توانسااته در آنها 

. 9اساات؛  1 داشااته باشااد. بدیهی اساات که حداکثر نمره در این لساامت

 مدت. 0؛ و بلط یهاعداد کخ پاساا . ت0 ؛صااحیح یهاتعداد کخ پاساا 

 ثانیه. برحس اجرای آزمون  زمان

سنجش نقای  شناختی به دنبال  یمیزان روایی ملاکی این آزمون برا

، هددیرخ م یزوفرنیانند آنچه در اسااکلوب پیشااانی م یمغز یها یآساا

این آزمون نیز بر اسااس ضری   (. اعتبار01ذکر شاده اسات ) 21/5 یبالا

و پایایی این آزمون در جمعیت ایرانی ( 07) 29/5 کنندگانیابیتوافق ارز

پژوهشاای دیگر در (. 02گزارش شااده اساات ) 20/5با روش بازآزمایی، 

کور به روش بازآزمایی با فاصاااله پایایی آزمون مذ روی جمعیت ایرانی،

(. ضاااری  پایایی این آزمون در نمونه 01) به دسااات آمد 21/5روز  95

(. همچنین مقدار 05گزارش شااده اساات ) 20/5ایرانی با روش بازآزمایی 

، آزاد فلاح، فتحی انیشااااه للدر پژوهش  آمدهدساااتبهضااارای  پایایی 

آشاااتیانی و خدادادی برای نساااخه کامپیوتری ضاااری  آل ای کرانباخ و 

و  29/5و  79/5 به ترتی  برابر با شاادهخیتکمبرای تعداد طبقات  هیتصاان
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بود. همچنین  27/5و  70/5برای خطااهاای درجاماندگی به ترتی  برابر با 

(. در 00لرار گرفت ) دییتأدر این پژوهش اعتبار محتوایی و افترالی مورد 

 79/5 دهشاخیتکماین پژوهش ضاری  آل ای کرانباخ برای تعداد طبقات 

 محاسبه شد. 72/5و برای خطاهای درجاماندگی 

توسط دیوید وکسلر  حافظۀآزمون  )فرم اله(: 9. مقیاس حافظه وکسالر2

سااااال  95ین آزمون نتیجااااه ااست.  شده سااخته 9100وکسالر در ساال 

 بوده و اطلاعاتی یو فور ،و بررسای در زمینه حافظه عملی، ساده پژوهش

. (09) هددیدست م و کنشی حافظه به یت کیک اختلالات عضاو یرا برا

دلیقه،  90ساااریع در  یبه اجرا توانیاسااات اده از این مقیاس م یایاز مزا

و توجه به ت اااااوت حافظه در سنین  ،بخشتیشده در حد رضا استاندارد

 .9مقیاس دارد که شامخ خااارده 7اشااااره کااارد. ایااان آزماااون مختلاااه 

. 2؛ (2شخصاااای در مااااورد مسااااائخ روزمره و شخصی )اطلاعات یآگاه

حافظه  .0؛ 0ذهناااای . مهار9؛ (9یابینسبت به زمان و مکان )جهتآگاهی 

. 7و ؛ 7حافظه بینایی .1 ؛(جلو و معکاوسروبه) 1تکاارار ارلاام. 0؛ 0منطقی

ها آزموناساات. نمره کخ حافظه از جمع نمرات خرده 2هایتداع یریادگی

و بر اساااس جداول هنجار ساانی، نمره کخ حافظه را  دیآیدسااااااات مبه 

زمون ا آ پایایی این آزمون باااااه روشبه بهره حافظه تبدیخ کرد.  توانیم

 یو بااااااارا 21/5کخ مقیااااااااس  یبرا باازآزمون )ضاااری  بازآزمایی(

 ،17/5 یابیجهت ،70/5عات شااخصاای و عمومی اطلا یهااسیمقخاااارده

حافظه بینایی  ،12/5تکرار ارلااااام  ،12/5حافظه منطقی  ،25/5ذهنی  مهار

روایی این (. 02) گزارش شاااده اسااات 12/5 هایتداع یریادگیو  ،25/5

با نمره کخ  هااسیمقآزمون از طریق محااسااابه همبساااتگی نمرات خرده

 11/5آزمون بیانگر روایی مطلوب این آزمون است که ضرای  روایی از 

 نباخوکر(. در این پژوهش ضری  آل ای 09گزارش شاده است ) 11/5تا 

تا  10/5ها بین مقیاسو برای خرده 759/5برای نمره کاخ حاافظاه برابر باا 

 به دست آمد. 71/5

یین عملکرد تحصیلی در این پژوهش برای تع. عملکرد تحصیلی: 9

است اده شد. به این  آنها 9910-11آموزان از معدل سال تحصیلی دانش

 آموزان مراجعه شد.تحصیلی دانش پروندۀمنظور به 

                                                           
1. Wechsler Memory Scale Form-I 

2. Information 

3. Orientation 

4. Mental control 

کس  مجوز از دانشگاه پیام نور )مرکز اص هان(  پس از ج( روش اجرا:

اساااتان  وپرورشآموزشبرای اجرای پژوهش، به اداره کخ  ناامهیمعرفو 

ی مورد اجرا و تأیید آنها توسط هاآزموناص هان مراجعه شد و با بررسی 

نامه جهت رجوع به مدارس صااادر شد. با روش ، معرفیوپرورشآموزش

ی در دو مرحله، ه ت مدرساه دخترانه مقطع متوسطه اخوشاهی ریگنمونه

شهر اص هان انتخاب شدند.  وپرورشآموزش 0و  0یکو و دوم از نواحی 

به مدیران مدارس، از  وپرورشآموزشاز  شاادهکساا  نامهیمعرفبا ارائه 

والد جهت انجام آموزان دارای خانواده تکآنها خواساااته شاااد تا دانش

 صورتبهی نیز اهستهآموزان دارای خانواده دانش معرفی شوند. هاآزمون

والد انتخاب آموزان دارای خانواده تکتصاااادفی از هماان کلااس دانش

مدرسه و در  طیدر مح نویسنده نخست این مقالهها توساط آزمونند. شاد

جلسه به همه  کیآموز در شد. هر دانش اجراآموزان مجزا از دانش یاتال

اساات )در هر  دهیه ته به طول انجام کیها پاساا  داده و کخ اجرا آزمون

ملاحظات اخلالی در این پژوهش شاااامخ عدم (. آزمودنی 92 باًیروز تقر

وجود عوارض جانبی مربوط به پژوهش و مورد توجه لرار دادن سااالامت 

، رعایت حریو شاااخصااای، و محرمانه ماندن کننادگانشااارکاتو رفااه 

ی آماری تحلیخ هاروش ازبا است اده  هادادهتحلیخ اطلاعات رعایت شاد. 

انجام  SPSS-22 افزارنرم واریانس چندمتغیره و آزمون تی مساااتقخ و با

 شد.

 هاافتهی
نتاایج بررسااای متغیرهاای جمعیات شااانااختی افراد نمونه از نظر مدرک 

تحصایلی، تعداد فرزند و وضاعیت التصادی اااا اجتماعی نشان داد که دو 

ی توصی ی هاشاخ  9(. در جدول P>50/5گروه با هو ت اوتی ندارند )

ها وهگرمتغیرهاای پژوهش اعو از میاانگین و انحراف معیاار باه ت کیاک 

ی کجی و هاشاااخ نشااان داده شااده اساات. همچنین در این جدول از 

 د.ش کشیدگی برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش است اده

5. Logical memory 

6. Digit span 

7. Visual reproduction 

8. Associate learning 
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 والدی و تکاهستهآموزان دختر دارای خانواده فعال، و عملکرد تحصیلی در دو گروه دانش حافظۀاجرایی،  ی توصیفی متغیرهای کنشهاشاخص: 9جدول 

 متغیر

 والدتکه خانواد یاهستهه خانواد

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین کشیدگی کجی

انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

ش اجرایی
کن

 

219/5 92/9 27/9 یدرجاماندگخطاهای   117/5  05/0 12/9 007/5  990/5  

992/5 721/5 17/0 اتطبقتعداد   051/5  05/0 70/9 020/5  292/5  

-090/5 10/2 92/09 درست یهاپاس   777/5  95/91 99/7 099/5-  920/5  

907/9 79/9 92/92 نادرست یهاپاس   092/5  05/25 11/1 015/5  151/5  

072/5 50/29 07/210 زمان  900/5  12/217 19/20 951/9  071/5  

حافظۀ
 

فعال
 

501/9 017/5 00/0 اطلاعات شخصی  290/5  10/0 177/5 022/5-  992/5  

-952/9 919/5 20/0 یریگجهت  971/5  75/0 091/5 595/9  952/5  

922/5 59/2 25/1 مهار ذهنی  052/5  79/0 10/9 910/5  200/5  

079/5 19/2 12/90 حافظه منطقی  959/5  50/1 15/2 222/5-  792/5  

-991/5 717/5 22/0 فراخنای ارلام  951/5  22/0 709/5 950/5  952/5  

901/5 90/9 95/99 حافظه بصری  902/5  2/95 19/2 900/5-  017/5  

090/5 01/9 09/91 یادگیری تداعی  222/5  19/91 21/2 971/5-  722/5  

-159/5 20/0 92/75 نمره کخ حافظه  990/5  02/02 91/1 905/9  991/5  

-011/5 09/2 17/957 بهره حافظه  997/5  25/25 59/1 952/9  250/5  

-090/5 110/5 99/91 یلیعملکرد تحص  900/5  12/90 02/9 297/5-  291/5  

 

های کجی و ها از شاااخ نرمال بودن داده فرضبررساای پیشجهت 

کشایدگی اسات اده شاد و نتایج نشاان داد که شااخ  کجی و کشیدگی 

لرار دارد که به معنای نرمال  -2و  2برای همه متغیرهای پژوهش در دامنه 

بررسی واریانس خطا در دو گروه  منظوربه(. 00ها است )بودن توزیع داده

اسات اده شاد که نتایج نشان از عدم معناداری آزمون لوین از آزمون لوین 

 هاااانسیااوار( و فرض همگنی P>50/5بوده اساااات ) 50/5در ساااطح 

ی پرت هاادادهی رعاایات شاااده اسااات. همچنین عادم وجود درساااتباه

مورد بررسی لرار گرفت که  9چندمتغیری با است اده از فاصله ماهالانوبیس

بر  مورد تأیید لرار گرفت. علاوه فرضشیپداده پرت شناسایی نشد و این 

این نتاایج آزمون ام بااکس حااکی از همگن بودن مااتریس کوواریانس 

، P ،559/9=F=951/5متغیرهای وابساااته در ساااطوح متغیر مساااتقخ بود )

092/90=Box’s M ی آماری، تحلیخ هافرضشیپ(. باا توجاه باه نتایج

واریاانس چنادمتغیره و آزمون تی مساااتقخ برای به دسااات آوردن نتایج 

 یرو رهیچندمتغ انسیوار خیحاصاااخ از تحل جینتااساااتنباطی انجام شاااد. 

خااانواده ی دارادختر  آموزاندر دو گروه دانش ییاجرا کنشنامرات 

 شده است. ارائه 2در جدول  یوالدو تک یاهسته
 

 یی و حافظه فعالاجرا کنش برای رهیچندمتغ انسیوار لیتحل : خلاصه2ل جدو

 متغیر هاآزمون آماره آزادیدرجه  F معناداری اندازه اثر توان آماری

70و  0 1/112 5/559 5/999 5/117  ییایلاثر پ 999/5 
 کنش اجرایی

70و  0 1/112 5/559 5/999 5/117  لامبدای ویلکز 121/5 

72و  7 91/909 5/559 5/772 9  اثر پیلایی 772/5 
 حافظه فعال

72و  7 91/909 5/559 5/772 9  لامبدای ویلکز 222/5 

 

از  یکی نیحدالخ ب شاااودیملااحظاه م 2طور کاه در جادول  هماان

 آموزاندانش در دو گروهیی اجرا کنش یهااسیامقخرده یهاانیانگیام

                                                           
1. Mahalanobis distance 

 وجود دارد معناداریوالد ت اوت و تاک یاخاانوادۀ هساااتاه یدارا دختر

حاکی از آن اسااات که  999/5انادازه اثر  (.0F ،559/5>Pو  70= 112/1)
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درصاد از واریانس نمرات کنش اجرایی ناشی از عضویت گروهی  9/99

از  یکی نیحادالاخ ب دهادیماسااات. همچنین نتاایج این جادول نشاااان 

 آموزاندانش در دو گروهحاافظاه فعال  یهاااسیامقخرده یهاانیانگیام

 وجود دارد معناداریوالد ت اوت و تاک یاخاانوادۀ هساااتاه یدارا دختر

حاکی از آن اسااات که  722/5اندازه اثر  (.7F ،559/5>Pو  72= 909/91)

درصااد از واریانس نمرات حافظه فعال ناشاای از عضااویت گروهی  2/72

حجو نمونه و دلت  تیک انیز حاکی از  1/5بالاتر از  یتوان آماراسااات. 

 ساااهیجهت مقا راههکی انسیوار خیاتحل جینتاا اسااات. یآزمون آماار

دختر آموزان دو گروه دانش یی و حااافظااه فعااالاجراهااای کنش مؤل ااه

 شده است.ارائه 9در جدول  یوالدو تک یاخانوادۀ هسته یدارا

 
 یی و حافظه فعالاجرا کنشبر نمرات  یگروه  یعضو ریتأث جینتا: 3ول جد

 ریمتغ مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری اندازه اثر یآمار توان

5/111 5/202 5/559 27/999 252/599 9 252/599 
در خطاهای 

 یجاماندگ

کنش 

 اجرایی

 اتطبقتعداد  92/099 9 92/099 92/511 5/559 5/922 5/127

 درست یهاپاس  050/599 9 050/599 97/517 5/559 5/925 5/129

 نادرست یهاپاس  9911/099 9 9911/099 20/012 5/559 5/207 5/111

509/5  559/5  217/5  522/5  00/912  9 00/912  زمان )ثانیه( 

 یاطلاعات شخص 7/255 9 7/255 97/115 5/559 5/920 5/121

حافظه 

 فعال

 یریگجهت 5/005 9 5/005 2/210 5/991 5/522 5/992

 یذهن مهار 22/255 9 22/255 22/079 5/559 5/220 5/117

 یحافظۀ منطق 9070/999 9 9070/999 251/120 5/559 5/721 9/555

 ارلام یفراخنا 25/555 9 25/555 90/700 5/559 5/952 9/555

 یحافظۀ بصر 920/555 9 920/555 20/111 5/559 5/205 5/112

 یتداع یریادگی 922/099 9 922/099 22/050 5/559 5/229 5/117

 

ه، ، طبقینمرات در جاماندگ نیانگیم نیب دهدینشان م 9جدول  جینتا

 یدارادختر  آموزاننادرساات در دانش یهاو پاساا  ،درساات یهاپاساا 

اندازه اثر (. P<59/5وجود دارد ) والد ت اوتو تاک یاخاانوادۀ هساااتاه

ی هاپاسااا ، 922/5، تشاااخی  طبقه 202/5ی درجاماندگخطاهای ی برا

 2/20ا که معن نیبداسااات.  207/5 ی نادرساااتهاپاس ، و 92/5درسااات 

 تشخی  انسیواردرصاد  2/92 ی،درجاماندگخطاهای  انسیواردرصاد 

 انسیواردرصااد  7/20ی درساات، و هاپاساا  انسیواردرصااد  92طبقه، 

 نیانگیم نیباما  ی اساات،گروه تیعضااوی از ناشاا ی نادرسااتهاپاساا 

 دهدینشان م 9 جدول جینتانمرات زمان ت اوت وجود نداشات. همچنین 

 ی،منطق ، حاافظهیذهن مهاار، ینمرات اطلااعاات شاااخصااا نیانگیام نیب

بهره  و ،نمره کخ حافظه ،یتداع یریادگی، یارلام، حافظۀ بصااار یفراخنا

والد ت اوت و تک یاخاانوادۀ هساااتاه یدارادختر آموزان حاافظاه دانش

 مهار، 920/5 یاطلاعات شاااااخص یبرا اندازه اثر(. P<59/5وجود دارد )

 ی، حافظۀ بصر952/5ارلام  ی، فراخنا721/5 یمنطق ، حافظۀ220/5 یذهن

حافظه  و بهرۀ ،729/5، نمره کاخ حاافظه 229/5 یتاداع یریادگیا، 20/5

، یاطلاعات شااخصاا انسیدرصااد وار 0/92که  امعن نیاساات. بد 751/5

، یحافظۀ منطق انسیدرصااد وار 1/72، یذهن مهار انسیدرصااد وار 0/22

حااافظااۀ  انسیاادرصاااد وار 20ارلااام،  یفراخناا انسیاادرصاااد وار 2/95

 انسیدرصااد وار 9/72، یتداع یریادگی انسیدرصااد وار 9/22،یبصاار

 تیاز عضااو یبهرۀ حافظه ناشاا انسیدرصااد وار 1/75و  ،نمره کخ حافظه

شت. ندات اوت وجود  یریگنمرات جهت نیانگیم نیاما ب ،اسات یگروه

 ی، نمره کخلیتحصااعملکرد مسااتقخ جهت مقایسااه نمرات  tنتایج آزمون 

آموزان دختر دارای گروه از دانش در دو حااافظااه فعااال، و بهره حااافظااه

 است. شده دادهنشان  0والد در جدول ی و تکاهسته خانواده
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 ی، نمره کل حافظه فعال، و بهره حافظهلیعملکرد تحص مستقل برای متغیرهای tآزمون  جینتا: 4 جدول

 متغیر گروه تعداد میانگین انحراف معیار تفاوت میانگین نتیجه آزمون اندازه اثر

072/9 
t 190/90( =72)  

559/5> 
921/0 

 یاهستهخانواده  05 99/91 110/5
 عملکرد تحصیلی

 والدتک 05 12/90 025/9

502/9 
t 112/99( =72)  

559/5> 
270/21 

 یاهستهخانواده  05 170/957 050/2
 بهره حافظه

 والدتک 05 255/25 591/1

919/9 
t 225/90( =72)  

559/5> 
75/97 

 یاهستهخانواده  05 920/75 209/0
 نمره کخ حافظه فعال

 والدتک 05 020/02 919/1

 

 دختر آموزاندانش یلیعملکرد تحصااا نیانگیم ،0باا توجه به جدول 

دختر  آموزانبیشاااتر از دانش معناداری طوربهی اهساااته هخاانواد یدارا

 ، میزانآمدهدستبه. با توجه به مقدار اندازه اثر (P<559/5) بودوالد تک

(. همچنین نتایج این d=072/9این اختلاف در ساااطح جامعه بالا اسااات )

 یدارادختر آموزان دانش بهره حااافظااه نیانگیام دهاادیمجادول نشاااان 

الد وتکدختر  آموزانبیشااتر از دانش معناداری طوربهی اهسااته هخانواد

 نیا زانیم، آمدهدساااتبه. باا توجاه باه مقدار اندازه اثر (P<559/5) بود

اندازه کوهن در حد بالا  ریاختلااف در ساااطح جامعه مطابق جدول ت سااا

 هخانواد یدارادختر آموزان دانش بهره حافظه نیانگیم(. d=502/9) است

 ودبوالد تکدختر  آموزانبیشاااتر از دانش معناداری طوربهی نیز اهساااته

(559/5>P) میزان این اختلاف آمدهدسااتبه. با توجه به مقدار اندازه اثر ،

در ساااطح جاامعاه مطابق جدول ت سااایر اندازه کوهن در حد بالا اسااات 

(919/9=d.) 

 یریگجهینتبحث و 
و عملکرد  ،حافظه فعال ،ییکنش اجرا ساااهیمقاپژوهش حاضااار با هدف 

 والدو خانواده تک یاخانواده هسااته یدارادختر  آموزاندانش یلیتحصاا

 خانوادۀآموزان دختر دارای دانشی پژوهش نشاان داد هاافتهانجام شاد. ی

ه فعال، و عملکرد تحصایلی بهتری نسبت ب حافظۀی کنش اجرایی، اهساته

والادی داشاااتند. اولین یافته این تاک خاانوادۀآموزان دختر دارای دانش

مطااالعااه، مربوط بااه معنااادار بودن ت اااوت کنش اجرایی بین دو گروه از 

با  دهآمدستبهوالد بود. نتیجه ی و تکاهسته وادۀخانآموزان دختر دانش

همخوان اسااات. برای مثال ( 90-22ی لبلی انجام شاااده )هاپژوهشنتایج 

پدر و مادر هر ( در پژوهش خود نشان دادند حضور 97) و آنگلند سنیمو

 ینیبشیکودک را پ کنش اجرایی و معناااداری توجااهطور لااابااخدو بااه

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 92). ساسور و همکاران کندیم

 یهااادر آزمون کردناادیم یزناادگ نیاز والااد یکیکااه بااا  یکودکااان

هر ه با کداشااتند  ینساابت به کودکان یعملکرد کمتریی، اجرا هایکنش

 .کردندیم یزندگخود  والددو 

(، 91ن )پندلتو مطالعات جیتوان بر اساس نتاآمده را میدساتبه جهینت

 تی، وضاااعکنندیم یزندگ والد کیکه با  یفرزنداند کر نییتب گونهنیا

 نجرم هیضاااع ییاجراکنش به  دارند که ینامطلوب یو التصااااد یاجتماع

 یهمراه با روابط عاط  یو اجتماع یالتصاد یهاینابرابر دروالع .شودیم

 .شااودیدر فرزندان م ییاجرا کنششاادن  هیموج  تضااع نیساارد والد

این  ازجملهی اجرایی نقش دارناد کاه هااکنشعواماخ محیطی در بهبود 

به محیط خانه کودک، آموزش والدین، حمایت مادر، و  توانیمعواماخ 

 هافتهابنابراین در تبیین ی؛ اشاره کردخانواده وضاعیت التصاادی اجتماعی 

 یطوالد به علت محتک خانوادهبیان داشت که فرزندان  گونهنیا توانیم

ی  یعض، ت کر انتزاعی و استدلال استنتاجی نامطلوباجتماعی و التصادی 

ول ه  را دچار آنهاداشااتن احساااس نابرابری، خلالیت  گرید انیب بهدارند. 

والد به علت عواملی مانند وضاااعیت التصاااادی تک در خانواده. کندیم

ده و بار التصاااادی خانوا ازحدشیبنامطلوب و به عهده گرفتن مسااا ولیت 

 بداییموالد مادر(، زمان تعامخ با کودک کاهش  خصوصبهتوسط والد )

و  هاقیتشوکه در این صورت ممکن است کودک به علت عدم دریافت 

ی درونی را برای پرورش و تحول هازهیانگتوجهات لازم از ساااوی والد، 

را، واگخلاالیات و آفریننادگی از دسااات بادهد که به ضاااعه در ت کر 

 ی شاااناختی، راهبردهای حخ مسااا له، ضاااعه در اساااتدلال،ریپذانعطاف

پژوهش  نیدر ا .شودیمی منجر و داورنقد  ی،سازم هوملدرت  لضاوت،

ان آموزدانش در گروهی آزمون ویسااکانسااین درجاماندگمیانگین خطای 

 روهدر گی درجاماندگوالد بیشاااتر از میانگین خطای تاک خاانوادهدختر 

. ت اوت این میانگین ناشاای از اسااتی اهسااته خانوادهآموزان دختر دانش
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عادم تواناایی توله اعماال بعد از شاااروع آن و به دلیخ عدم توانایی در 

ی شااناختی، عدم توانایی اساات اده از ریپذانعطافی، اختلال در سااازم هوم

است.  اهکارتبازخوردها و عدم ابتکار و ناتوانی در برلراری ارتباط بین 

ویساااکااانساااین در گروه  در آزمونکاااهش میااانگین تعااداد طبقااات 

ی ناشاای از اهسااته خانواده آموزانوالد نساابت به دانشآموزان تکدانش

ی و در ساااازم هوموالد و اختلال در آموزان تکی دانشرینااپذانعطااف

 نگهداری م اهیو است.

دختر  آموزانفعال دانش حافظۀیافته دیگر این پژوهش نشااان داد بین 

والد آموزان دختر دارای خاانواده تکی و دانشاهساااتاهدارای خاانواده 

 آموزاندانشاین نتیجه بیانگر این اساات که  ت اوت معناداری وجود دارد.

وزان آمدانشبه نساابت  یحافظه فعال بهتر یاخانواده هسااته یدارا دختر

این یافته با نتایج مطالعات پیشاااین والاد دارند. تاکدختر دارای خاانواده 

 تبیین کرد کااه گونااهنیا توانیم( همساااو اسااات. این یااافتااه را 95-20)

وابط ، رو انزواوالد به دلیخ داشاتن احساس نابرابری تک خانوادهفرزندان 

تنوع اطلاعات دریافتی،  رسااادیماجتمااعی محادودی دارند. پس به نظر 

توانایی پردازش و کسااا   وزش،ی بنی از آمهاطیمحتجربیاات جدید، 

ی جدید که برای رسااایدن به تحول شاااناختی لازم اسااات در هامهاارت

اسات. از سویی دیگر، عملکرد  شاده محدودوالدی فرزندان خانواده تک

، و ناشی از تنیدگی تواندیموالد تک خانوادهفرزندان در ضاعیه حافظه 

ی ناشااای از اتههسااا خانوادهعملکرد لوی و منساااجو در حافظه فرزندان 

ه ی تقویت حافظه، افزایش توجهااز راهی کی روابط گرم خانوادگی باشد.

 ژوهشپهیجانات من ی لرار گیرد. در این  ریتأثتحت  تواندیماسااات که 

ک ی عنوانبهتوجه،  ختهیگسازهوی هادر فرزندان خانواده رسدیم نظربه 

ی عاط  روابطو  تیمیوجود صماست. عدم  دهید یآساکنش شاناختی، 

عاط ی فرزندان و همچنین توانایی  -ی اجتمااعیهااییتواناا در خاانواده،

. بیبت و محرومیت، دهدیملرار  ریتأثبرای درک جهان را نیز تحت  آنها

کودک از تجسو فضایی، زمان، و زبان دارد. به نظر  بر تجربهعمیقی  ریتأث

و  ی والدینکی یات و کمیات تعاملات اجتماعی و روابط عاط  رسااادیم

باع  ایجاد احساااس عدم  تواندیماساات که هو  رن کوکودک بساایار 

امنیات در کودک شاااود و هو تعااملات اجتماعی کودک با محیط را به 

، مادران با فرزندان خود در هاخانواده گوناهنیا. در رساااانادیمحادالاخ 

 ی را نشااان دادند که به عملکردترکوتاهدوران کودکی مکالمات کمتر و 

کی اجتماعی ویگوتس -. طبق نظریه تحولی شاودیم ضاعیه حافظه منجر

( تحول شاناختی تابعی از تعامخ اجتماعی است که از طریق ارتباط 9190)

(. مکالمات کوتاه و 2) ابدییمبه خردساااال انتقال  ساااالبزرگکلامی از 

 و کسااا ، تعاملات ی،کلاام عادم وجود صااامیمیات در خاانواده، تحول

که به تضاااعیه عملکرد حافظه  رسااااندیمتجربیات محیطی را به حدالخ 

ی به علت وجود صمیمیت اهسته خانواده. ولی کودکان در شودیم منجر

 ادهخانودر . دهندیمی را نشان تریلوه حافظاجتماعی گساترده،  روابطو 

والد به علت وجود مشکلات التصادی، ممکن است فرزندان نوجوان تک

داشاااتن یاات تااأمین التصااااادی خااانواده را بااه عهااده بگیرنااد و مسااا ول

ی بیشااتر باع  محدود شاادن توجه آنها به اطلاعات محیطی هاتیمسااؤول

ی به دلیخ نداشااتن این اهسااتهآموزان دارای خانواده . ولی دانششااودیم

 ی دارند.ترگستردهه فعالیت دامن هاتیمسؤول

 شاااودیمهمچنین محرومیاات یکی از والاادین در خااانواده باااعاا  

ه ک کنند افتیادری عااط ی کمتری از والاد دیگر هاامرالباتفرزنادان، 

 ترشااح زیاد برخی و شااودیم آنهاباع  افزایش وابسااتگی اجتماعی در 

، هاهورمونکنش صحیح  عدم .شودیمدر هیپوکامپ را منجر  هاهورمون

(. به 22-95) شودیم را موج مپ مغز و اعصاب تغییر در ساختار هیپوکا

 کندیممختخ  را دیجدی هایریادگتخری  حافظه، توانایی ی رسدیمنظر 

ی جدید روابط دوساااویه هایریادگنتیجاه گرفات حاافظاه و ی توانیمو 

 هاتیمس ول هاخانواده گونهنیدر اساویی  از .گذارندیمو برهو اثر  دارند

. گیرددیگر والد حاضر لرار می عهدۀبه  ندارد وجودونایه والدی که  و

ی هاتیمسااؤولمیزان زمانی که والد باید برای  شااودیم باع  این مساا له

از لحاظ مالی صااارف کند، افزایش  خصاااوصبهمربوط به اداره خانواده 

کمتری برای  زمان والد، مادر باشاااد()اگر تک مادردر نتیجاه  و ابادیایم

ی و تعاملاتی که کمک آموزمهارترنتیجه . دخواهد داشاااتخود  فرزند

، کاهش دکنن دایپفعال تحول  حافظۀتا کودکان در ابعاد مختله  کنادیم

والد به دلیخ نداشااتن محیط بنی، تک خانواده(. فرزندان 20-21) ابدییم

ن به همی تعااملات اجتماعی محدود و تنوع اطلاعاتی بسااایار کمی دارند؛

 فظۀحای فعال و مؤثر، هاناپسیسااکاهش  واسااطهبهدلیخ به نظرمی رسااد 

ی دارند. از سااویی اهسااته خانوادهی نساابت به فرزندان ترهیضااعفعال 

ن در بد هاهورمونبرخی  ازحدشیب دیگر، هیجاانات من ی باع  ترشاااح

 ا پوتالاموسیهتنش اجتمااعی یاا هیجاانات من ی دیگر، محور  .شاااودیم



 و همکارانی ندا داراب                                                                        ی اهسته خانوادهدختر دارای  آموزاندانشمقایسه کنش اجرایی، حافظه فعال، و عملکرد تحصیلی  

921 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 
ما
 ش
،

9
ار 
 به
،

90
59

 

    
باع  ترشااح هورمون کورتیزول و  که شااودیمفعال  آدرنالااااا  زیپوفیه

کاهش حجو  به جهینت درو  شاااودیمیی در هیپوکامپ زاعصااا کاهش 

 . از سااوییشااودیمنجر مفعال  حافظۀهیپوکامپ و مختخ شاادن عملکرد 

هنگام رویارویی با هیجانات  هاهورمونوری ترشاااح برخی نارسااااکنش

اندازه و فعالیت بخشااای از مغز به نام آمیگدال را افزایش  توانادیممن ی، 

 .شودیمدهد که اختلال در عملکرد حافظه فعال را موج  

ی اهسته خانوادهآموزان دارای دیگر یافته این پژوهش نشان داد دانش

والد آموزان دارای خانواده تکعملکرد تحصاایلی بهتری نساابت به دانش

( 90-92ی پیشین )هاپژوهشدر راساتای نتایج  آمدهدساتبه. نتیجه دارند

به این مهو اشااااره کرد که تنش و  توانیمبرای تبیین این یاافتاه  .اسااات

ی، ساالامت روان، و مهارت اجتماعی آورتاباضااطراب ناشاای از ضااعه 

تخ عملکرد تحصیلی را مخ تواندیمآموزان دانش گونهنیانایافته در تحول

فیت حافظه انساااان، هیجانات من ی باع  به محدودیت نر با توجهکناد. 

اختلال در عملکرد حافظه فعال و  به که شااودیمافت تمرکز و توجه آنان 

 نشان دادند که مشکلات هاپژوهش. شودیمنجر متحول شناختی فرزندان 

. سااتای کننده بساایار لوی برای عملکرد تحصاایلی نیبشیپکنش اجرایی 

 کنش آموزان به نرفیتانطبالی در دانشپیشرفت در تحصیخ و رفتارهای 

ی یی که در کنش اجرایهاییتوانا کهیطوربه بساااتگی دارد؛ آنهااجرایی 

ی کننده خوبی برای پیشااارفت تحصااایلی و همچنین نیبشیپوجود دارد، 

ود والد به علت وجتک خانوادهاز سوی دیگر در . استرفتارهای انطبالی 

دان نوجوان مسااا ولیت تأمین مشاااکلات التصاااادی، ممکن اسااات فرزن

 آموزان نوجوان زماندانش جهینت درالتصادی خانواده را به عهده بگیرند، 

همچنین مشاااکلات التصاااادی باع   کافی برای تحصااایخ خود ندارند.

ی آموزشی متنوع هاکلاس آموزان توانایی مالی شرکت دردانش شاودیم

ی آنان افت تحصاایل به باشااند کهی تقویتی مدرسااه را نداشااته هاکلاسیا 

ند آموزان نتوانکه دانش شودیممشاکلات سب   نیچننیا. شاودیمنجر م

 جهیرنتدی داشااته باشااند و کلاساا تیو فعالی ریادگی یبرای لازم را آمادگ

 .دندهیمی را از دست ریادگی یبراو رببت  زهیانگ

توان به مشاااکلات در ی این پژوهش، میهاتیامحادود نیترمهواز 

 آموزان دختر دارایاینکه دانش ژهیوبهنحوه انتخاب نمونه اشااااره کردغ 

کردند. از ساااوی دیگر نمونه والد همگی با مادر زندگی میخانواده تک

هی دآموزان دختر مقطع متوساااطه بود که تعمیوپژوهش محدود به دانش

ها، با وهنتاایج باه دسااات آماده را برای سااااری مقااطع تحصااایلی و گر

ی هامؤل هکند. همچنین محدودیت در سنجش همه محدودیت مواجه می

انند م گرمداخلهی اجرایی و عدم بررسااای تأثیر برخی متغیرهای هااکنش

والد ی تبدیخ به خانواده تکاهستهخانواده  کهیهنگامآموز )به سن دانش

ربرد اشااده اساات( از دیگر مشااکلاتی اساات که باید در فرایند تعمیو و ک

جو ی آتی با حهاپژوهشکه  شودیمپیشنهاد  ها مورد توجه لرار داد.یافته

آموزان هر دو جنس، دیگر مقاطع تحصااایلی، و نمونه بیشاااتر، روی دانش

نیز انجام شاااود.  کنندیموالادی کاه باا پادر زنادگی آموزان تاکدانش

ی زیرطرحاز این پژوهش،  آماادهدسااااتبااههمچنین بااا توجااه بااه نتااایج 

ی مختله هاجنبهی درمانی و بررسااای اثربخشااای آنها بر روی هااخلهمد

 .شودیموالد پیشنهاد آموزان دارای خانواده تکی اجرایی دانشهاکنش

والد و بر آموزان دارای خانواده تکباا توجاه باه افزایش روزافزون دانش

 ودشیماسااس نتایج این پژوهش، به مدیران و مشااوران مدارس پیشانهاد 

قا آموزان جهت ارتی شناختی ویژه این دسته از دانشبخشتوانی هابرنامه

 شااودیمی اجرایی آنها در مدارس اجرا شااود. پیشاانهاد هاکنشو بهبود 

بهبود  منظوربهوالد آموزان تاکی آموزشااای ویژه والاد دانشهاابرنااماه

 ی و اجرا شود.زیرطرحآموزان ی اجرایی این دانشهاکنشوضعیت 

 

 ات اخلاقیملاحظ
ارشد  یکارشاناسا نامهانیاز پا ه برگرفتهمقال نیا از اصهول اخلا  پژوهش: یرویپ

ز اص هان با کد نور مرک امیدر دانشگاه پ یکو این مقاله سندهینو یتیترب یشناسرشته روان

 یرو این مطالعه یاست. مجوز اجراه از آن دفاع شد 9917در سال  که اسات 2092792

/د 2112/595950با شماره وپرورش شاهر اص هان ساازمان آموزش یافراد نمونه از ساو

عدم وجود عوارض موضوع مطالعه  نیدر ا نیصاادر شاد. همچن 29/57/9911  یدر تار

ظ کنندگان، ح لرار دادن سالامت و رفاه شرکتورد توجه مربوط به پژوهش و م یجانب

 .شده است تیو محرمانه ماندن اطلاعات کاملاً رعا ی،شخص ویحر

این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ مؤساسه و سازمان دولتی یا خصوصی حامی مالی: 

 انجام شده است.

کو و کارشاناسی ارشد نویسنده ی نامهانیپااین مقاله از نقش هر یک از نویسندگان: 

 به راهنمایی نویسنده دوم و مشاورت نویسنده سوم استخراج شده است.

نبال تضاااد منافعی را به د گونهچیهانجام این پژوهش برای نویسااندگان  تضههاد مناف :

 کاملاً ش اف و بدون سوگیری گزارش شده است. صورتبهنداشته و نتایج آن 

 در این پژوهش و کنندهشااارکتآموزان از دانش لهیوسااانیبد تشههکر و قهدردانی:

ر و ، تشککردند سریماص هان که اجرای این پژوهش را  وپرورشآموزشمس ولان اداره 

 .شودیملدردانی 
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