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چکیده
با توجه به گستردگی کارکردهای اجرایی ،پرسشنامههای موجود جنبه های محدودی از این کارکردها را
میسنجد .پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف جامعیت بیشتری دارد و بر اساس
جدیدترین دیدگاهها در مورد کارکرد اجرایی ساخته شدهاست .هدف از پژوهش حاضر ،اعتبارسنجی این
پرسشنامه میباشد .پژوهش حاضر از نوو توصیفی میباشد ،نمونهای با حجم  151نفر با روش نمونهگیری
خوشهای از استانهای تهران،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و کردستان انتخاب شدند 71 ،آزمودنی به
دلیل پاسخ ناق

به پرسشنامهها از تحلیلهای آماری کنار گذاشته شدند و به این ترتیر نمونه نهایی مورد

پژوهش به  445پدر و مادر تقلیل یافت .پرسشنامه حاضر از هشت مقیاس شکل گرفته و از ترکیر این هشت
مقیاس دو شاخ

تنظیم رفتار و شاخ

شناختی به دست میآید و در نهایت از ترکیر نمره  8مقیاس نمره

کل آزمون  BRIEFحاصل میشود ،نتایج به دست آمده نشان میدهد آلفای کرونباخ محاسبه شده برای 8
مقیاسپرسشنامه بین  18تا  81میباشد و همچنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای شاخ
شاخ

تنظیم رفتار،

شناختی و نمره کل پرسشنامه  BRIEFبه ترتیر  2/85 ،2/81و  2/53میباشد ،با توجه به شاخ

های

 .5دانشررجوی دکتری روانشررناسرری و آموزش کودکان اسررتثنایی ،دانشررگاه عالمه طباطبائی ، ،تهران ،ایران ،مدرس
دانشگاه پیام نورkarim.abdolmohamadi@yahoo.com .
 . 2استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 . 8دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 . 4دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 . 5استادیار روانشناسی تربیتی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ،تهران ،ایران
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برازش گزارش شده ،مشخ

شده که مدل یک عاملی بهترین مدل از نظر برازش محسوب میشود .با توجه

به یافتههای پژوهش حاضر ،پرسشنامه بریف به عنوان ابزار سنجش کارکردهای اجرایی اعتبار مطلوبی دارد
و در تحقیقات و کارهای بالینی به عنوان یک ابزار معتبر قابل استفاده میباشد.

واژگان کلیدی :کارکردهای اجرایی ،پرسشنامه بریف ،روایی ،اعتبار

مقدمه
کارکردهای اجرایی را میتوان توانایی اسررتفاده از فرایندهای شررناختی برای کنترل افکار و
هیجانات معرفی کرد (مایک 5و فریدمن .)0250،0کارکردهای اجرایی به ما کمک میکند
تا رفتارهای معطوف به هدف داشرررته باشررریم (الوی 3و الوی ،)0252،4و مانع از رفتار منفعل
افراد در مقرابرل محرکهای محیطی میشرررود ،به عبارتی باعا میشرررود افراد در مقابله با
محرکهای محیطی اهداف خود را دنبال کنند و راه خودشران را بروند و همین مساله دلیل
اهمیررت این کررارکردهررا برای موفقیررت در زنرردگی روزانرره همرره انسررررانهررا میبرراشررررد
(دیاموند .)0253،1بارکلی ( )5558مطرح کرده است که کارکردهایی همچون سازماندهی،
تصرررمیم گیری ،حرافظره کراری ،حفر و تبردیرل ،کنترل حرکتی ،ادراک زمان ،پیش بینی
آینده ،بازسازی ،زبان درونی و حل مساله را میتوان از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی
عصررر شررناختی دانسررت که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنشهای هوشرری به
انسان کمک میکند (علیزاده.)5381 ،
در سالها ی گذشته عالقه به کارکردهای اجرایی به صورت چشمگیری افزایش یافته و
تالشهای فراوانی برای شرررناخت دقیقتر آن انجام گرفته اسرررت (هیوز )0255،1و تحقیقات
فراوانی برای بررسررری ارتبای کارکردهای اجرایی با دیگر عوامل روانشرررناختی انجام گرفته
است و نتایج به دست آمده نشان داده است که کارکردهای اجرایی نقش بسیار مهمی را در
Miyake
Friedman
Alloway
Alloway
Diamond
Hughes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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رشررد توانایی های هوشرری (بریدجت ،رید فاکت و اندرسررون ،)0250،5موفقیت تحصرریلی
(نئونسرررچواندر ،روتلیسررربرگر،کمیل و روبرس ،)0250،0شرررخصررریت (مورداک ،اودی و
بریدگت ،)0253،3هماهنگی رشدی (علیزاده و زاهدی پور )5383،و مهارتهای اجتماعی(
رازا 4و بالیر )0225،1کودکان ایفا میکند .همچنین وجود مشرررکل در کارکردهای اجرایی
کودکان منجر به مشرکالت عدیدهای از جمله پرخاشگری ،بیتوجهی ،مشکالت رفتاری و
ارتباطی میشرررود (بریدی ،1والنتینیو 7و هایدن )0250،8و باعا ناسرررازگاری اجتماعی نیز
میشود (ریقت ،5بالیر و گرنبری. )0224 ،52
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کارکردهای اجرایی یک عامل واحد در کودکان
زیر  7سال میباشد (ویبت 55و همکاران ،)0255،ولی برخی آن را در دو مهارت بازداری و
حرافظره کاری خالصررره کردهاند (میلر،قیسررربریچت ،مولر ،مک اینرنی و کرنز.)0250 ،50
محققران دیگری نیز در تحقیقرات خود عنوان کردهاند که حافظه کاری ،بازداری و انعطاف
پذیری شرناختی 3 ،هسته اصلی کارکردهای اجرایی میباشد (روز ،فلدمن و جانکوسکی،53
.)0255
بالیر و راور )0250( 54مطرح کردهانرد کره کودکران از نظر کرارکردهای اجرایی باهم
تفاوت دارند و این تفاوت با رشرد سرنی کودکان بسریار بیشرتر مشرهود میشرود و این نشان
میدهد که عالوه بر عوامل عصبی محیپ نیز بر رشد کارکردهای اجرایی موثر میباشد.

1. Brydges, Reid, Fox, Anderson
2. Neuenschwander, Roethlisberger, Cimeli, Roebers
3. Murdock, Oddi, Bridgett
4. Razza
5. Blair
6. Bridgett
7. Valentino
8. Hayden
9. Riggs
10 . Greenberg
11 . Wiebe
12. Miller, Giesbrecht, Müller , McInerney, Kerns
13. Rose, Feldman, Jankowski
14. Raver
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با توجه به ارتبای نزدیک رشرد کارکردهای اجرایی و قشرر پیش پیشررانی ،سالها تصور
میشد که کارکردهای اجرایی در نوجوانی رشد میکند (ستوس 5و بنسون )5581 ،0ولی به
مرور و با رشد علوم عصر شناختی مشخ

گردید که کارکردهای اجرایی بسیار زودتر و

قبرل از دوره دبسرررتران (دیموند ،بارنت 3و توماس )0227 ،4یا حتی در کمتر از  3سرررالگی
(کارلسرون )0221 ،1نیز رشد میکند به صورت دقیقتر میتوان مطرح کرد که کارکردهای
اجرایی در دوره نوزادی شررکل میگیرد (دیاموند )0253 ،و تحقیات نشرران داده اسررت که
رشررد اصررلی کارکردهای اجرایی در بازه  3تا  7سررالگی رخ میدهد و تا دوره نوجوانی به
صررورت تدریجی ادامه پیدا میکند (زاززو 1و کارلسررون )0250،و در حقیقت کارکردهای
اجرایی بعد از طی کردن فرایند رشد خود در دوره نوجوانانی بسیار با ثبات میگردد (بلوما

7

و همکاران.)0253 ،
در میران عوامل محیطی موثر بر رشرررد کارکردهای اجرایی عواملی همچون مراقبت در
سررازمانها (مک درموت ،وسررترلوند ،زانه،نلسررون و فاکت ،)0250 ،8محیپ زندگی (برنیر،
کارلسررون ،دسررچنت و مته گاگان )0250 ،5سررالمت روان مادر (هیوز و همکاران)0253 ،
مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان داده است که عوامل محیطی و فردی فراوانی بر
کرارکردهرای اجرایی تراثیر میگرذارد .بره عبرارتی محیپ در تعرامرل برا فنتیک فرد رشرررد
کارکردهای اجرایی را رقم میزند (هیوز.)0255 ،
در پژوهشهای موردی نیاز اسرت که عنصرر مورد مطالعه به صورت مجزا مورد بررسی
قرار گیرد ترا بتوان گزارش قرابرل اطمینرانی از نترایج پژوهش ارائه داد این نیاز در تحقیقات
روانشررناختی بارزتر میباشررد و همین مسرراله باعا شررده اسررت که محققان به فکر سرراخت
1 . Stuss
2 . Benson
3 . Barnett
4 . Thomas
5. Carlson
6. Zelazo
7 . Boelema
8. McDermott, Westerlund, Zeanah , Nelson, Fox
9. Bernier, Deschenes , Matte-Gagne
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پرسرشرنامههایی جهت بررسری دقیقتر ویژگیهای روانشرناختی افراد باشند .با توجه به تاثیر
گررذاری همرره جررانبرره کررارکردهررای اجرایی در زنرردگی افراد ،برره مرور زمرران ارزیررابی این
کارکردها به یک مسررراله حیاتی و اصرررلی در ارزیابیهای مربوی به روانشرررناسررری تربیتی،
شررناختی و عصررر شررناختی کودکان و بزرگسررازن تبدیل شررده اسررت (بارکلی ،مورفی و
فیشرررر .)0252 ،5البتره محققان اذعان کردهاند که به چند دلیل ارزیابی کارکردهای اجرایی
دشرروار میباشررد از جمله این عوامل میتوان به گسررترده بودن کارکردهای اجرایی و نبود
تعریف دقیق از این کارکردها اشررراره کرد (هیوز و گراهام .)0220 ،0با این وجود تعدادی
پرسرشرنامه جهت بررسی کارکردهای اجرایی وجود دارد از جمله میتوان به آزمون ردیف
کردن کارتهای ویسررکانت و آزمون برش هانوی اشرراره کرد ولی آزمونهای قدیمی برای
بررسری کارکردهای اجرایی مثل آزمون مطرح شده مشکالتی دارند که از جمله میتوان به
پرایایی و روایی پایین آنها اشررراره کرد (میاک 3و همکاران ،)0222 ،همچنین این آزمونها
بیشرتر برای سرنجش کارکردهای اجرایی در افراد دارای مشرکالت عصربی و روان گسرسته
مناسرررر میباشرررند در حالی که به علت نبود ابزارهایی که کارکردهای اجرایی را در افراد
بهنجار جامعه ارزیابی کند از آن ابزارها برای سرررنجش کارکردهای اجرایی در افراد بهنجار
جامعه در سرررنین مختلف نیز اسرررتفاده میشرررود (میاک و همکاران .)0222 ،همچنین نق
دیگری کره بر آزمونهای قبلی وارد اسرررت پیچیدگی آن آزمونها میباشرررد در حالی که
بسررریاری از محققان تالش دارند از تکالیف سرررادهتری برای سرررنجش کارکردهای اجرایی
اسررتفاده کنند (اسررمیت و جونید .)5555 ،4از سررویی زمانی که تالش میشررود به بررسرری
کرارکردهای اجرایی پرداخته شرررود جمعآوری اطالعات از محیپ واقعی از ارزش بسررریار
بازیی برخوردار میباشرررد پرسرررشرررنامههای قدیمی کارکرد اجرایی از این لحا نیز دارای
مشررکل میباشررند با توجه به مشررکالت پرسررشررنامههای سررابق نیاز به یک ابزار جدید که

Barkley, Murphy, Fischer
Graham
Miyake
Jonides

1.
2.
3.
4.
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مشرکالت پرسشنامههای قبلی را نداشته باشد و بتواند کارکردهای اجرایی را در افراد عادی
و موارد بالینی بسنجد به وضوح احساس میشد.

پرسشنامه پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی )BRIEF( 5در سال 0222

توسرپ جیویا ،ایسرکویت ،گوی و کنورسری 0سراخته شرده اسرت ،این پرسشنامه دارای فرم
والردین و معلمران میبراشرررد و هشرررت مقیراس را مورد ارزیابی قرار میدهد که عبارتند از
برازداری ،جرابرهجایی توجه،کنترل هیجان ،آغازگری ،حافظه کاری ،برنامهریزی راهبردی،
سرازماندهی و نظارت .پرسشنامه مذکور یکی از آزمونهای معتبر و قابل اعتماد میباشد که
به سرنجش کارکردهای اجرایی میپردازد و در بین سرایر پرسرشنامههای مربوی به کارکرد
اجرایی به خاطر اینکه رفتار افراد در زندگی واقعی افراد را مورد ارزیابی قرار میدهد دارای
ارزش فراوانی میباشد (ممیسویک 3و سینانویک.)0253 ،4
در تحقیقرات انجرام گرفتره میرانگین آلفرای کرونباخ به دسرررت آمده بین  2/80و 2/58
میباشرد و همبستگی به دست آمده از بازآزمایی بعد از  3هفته برای مقیاسهای فرم والدین
نیز  2/70تا  2/84به دسررت آمده اسررت که این نتایج نشرران میدهد این پرسررشررنامه از پایایی
بهتری نسربت به پرسشنامههای قبلی برخوردار است ززم به ذکر است پرسشنامه بریف برای
سرنجش کارکردهای اجرایی در افراد بهنجار سراخته شرده اسرت ولی از این پرسشنامه برای
تشخی

 ،ADHDاختالل رشدی فرا گیر ،نشانگان توره ،آسیرهای مغزی و ناتوانی ذهنی

اسررتفاده شررده اسررت که نتایج به دسررت آمده از کارآمدی این پرسررشررنامه حکایت میکند
(جیویا و همکاران.)0222 ،

1. Behavior Rating Inventory of Executive Function
2. Gioia , Isquith , Guy ,Kenworthy
3. Memisevic
4. Sinanovic
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روش
پژوهش حاضرر به روش زمینهیابی از نوو مقطعی انجام گرفته اسرت .ابتدا پرسشنامه بریف
توسرپ محقق به فارسری برگردانده و از دو نفر متخصر

زبان انگلیسری خواسرته شد که

مادههای برگردانده شرده فارسری را به انگلیسی ترجمه معکوس نمایند .سست شکافهای
موجود در تطابق دو ترجمه با کمک متخص ر

زبان انگلیسرری و دو تن از اسرراتیدی که در

حوزه کرارکردهرای اجرایی کارکردهاند اصرررالح گردید .جامعه آماری این پژوهش کلیه
والدین دانشآموزان  7تا  50سال استانهای کشور بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
خوشرهای اسرتانهای تهران ،آذربایجان شررقی ،آذربایجان غربی و کردسرتان (به علت تنوو
قومی :ترک ،کرد ،فارس در این اسررتانها انتخاب شرردند تا روایی کار بهتر باشررد) انتخاب
شردند ،در گام بعدی از بین دانشآموزان این اسرتانها  151دانشآموز انتخاب شدند ،برای
انتخاب حجم نمونه آزمودنیها از فرمول کوکران اسررتفاده شررد .با توجه به اینکه تعداد این
افراد بیشرتر از  02هزار نفر میباشد و در فرمول کوکران برای حجم بازی 02هزار نفر تعداد
ثرابرت  382نفر را معرفی میکنرد ولی برا توجره به اینکه روش پژوهش حاضرررر هنجاریابی
میباشررد و به منظور باز بردن اعتبار پژوهش از تعداد بیشررتری اسررتفاده شررد .پت از انتخاب
دانشآموز از والدین آنها درخواسرت شرد که پرسشنامههای تهیه شده را تکمیل نمایند .به
منظور رعایت اخال پژوهش و حقو آزمودنیها ،نخست محقق خود را به دانشآموزان
معرفی و هدف تحقیق را بیان کرد سررست هم به صررورت شررفاهی (پیش از اجرا) و هم به
صررورت کتبی (ذکر شررده در بخش نخسررت پرسررشررنامه) خاطر نشرران گردید .اطالعات
درخواستی در این پرسشنامهها ،صرفاً به منظور اهداف پژوهشی است .وجهت اطمینان شما،
به جز تعیین جنسریت و سن ،نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات خصوصی
نیست.
تعداد  71آزمودنی به دلیل پاسخ ناق

به پرسشنامهها از تحلیلهای آماری کنار گذاشته

شرردند و به این ترتیر نمونه نهایی مورد پژوهش به  445پدر و مادر تقلیل یافت .داده ها با
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استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ززم و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
 02مورد تحلیل قرار گرفتند.
پرسشنامه پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی :این پرسشنامه در سال 0222
توسپ جیویا و همکاران ساخته شد است ،این پرسشنامه دارای فرم والدین و معلمان میباشد
و هشت مقیاس را مورد ارزیابی قرار میدهد که عبارتند از بازداری ،جابهجایی توجه ،کنترل
هیجان ،آغازگری ،حافظه کاری ،برنامهریزی راهبردی ،سازماندهی و نظارت .پرسشنامه
مذکور یکی از آزمونهای معتبر و قابل اعتماد میباشد که به سنجش کارکردهای اجرایی
میپردازد و در بین سایر پرسشنامههای مربوی به کارکرد اجرایی به خاطر اینکه رفتار افراد
در زندگی واقعی افراد را مورد ارزیابی قرار میدهد ،دارای ارزش فراوانی میباشد ،نمره
گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت (هرگز= صفر ،گاهی=یک و اغلر=دو) میباشد
(ممیسویک و سینانویک.)0253 ،
پرسشنامه حاضر متشکل از دو شاخ
از شرراخ

تنظیم رفتار و شاخ

شناختی میباشد و هریک

ها دارای زیر مولفههایی میباشررند که به ترتیر عبارتند از (بازداری ،جابهجایی

توجره ،کنترل هیجران) و (آغرازگری ،حافظه کاری ،برنامهریزی راهبردی ،سرررازماندهی و
نظررارت) .در نهررایررت میتوان از تجمیع نمرات زیر مولفررههررای پژوهش نمره کررل آزمون
 BRIEFرا به دست آورد (ممیسویک.)0251 ،

نتایج
فراوانی آزمودنیهای پژوهش حاضر در طبقات جنسیتتی و سن بر اساس مشخصه های آمار
توصیفی در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی آزمودنیها
گروه

تعداد

درصد

میانگین سنی

انحراف معیار

مونا

003

12/1

5/11

5/15

مذکر

0258

45/4

5/11

5/75

کل نمونه

445

522

5/11

5/11
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جهت سرنجش همسانی درونی مقیاس از ضریر آلفای کرونباخ استفاده شد با توجه به
اینکه این پرسرشنامه از هشت مقیاس شکل گرفته و از ترکیر این هشت مقیاس دو شاخ
تنظیم رفترار (کره عبرارت اسرررت از بازداری ،جابه جایی توجه ،کنترل هیجان) و شررراخ
شرناختی (که عبارت است از آغازگری ،حافظه کاری ،برنامهریزی راهبردی ،سازماندهی و
نظرارت) به دسرررت میآید و در نهایت از ترکیر نمره  8مقیاس نمره کل آزمون حاصرررل
میشرود ،برای سرنجش همسرانی درونی پرسشنامه به صورت جداگانه برای هر  8مقیاس0 ،
شررراخ

و در نهایت نمره کل آلفای کرونباخ محاسررربه شرررد .در جدول شرررماره  0آلفای

کرونباخ به دسرت آمده برای هر یک از مقیاسها و میانگین و انحراف استاندارد هر مقیاس
به صورت مجزا گزارش میشود.
جدول .2آلفای کرونباخ ،میانگین و انحراف استاندارد به دست آمده برای مقیاسهای پرسشنامه
مقیاس

آلفای کرونباخ

میانگین

انحراف استاندارد

بازداری

2/81

7/24

1

جا به جایی

2/77

1/32

3 /4

کنترل هیجان

2/78

1/15

3 /1

آغازگری

2/18

4/53

0 /7

حافظه کاری

2/77

4/51

3 /1

برنامهریزی راهبردی

2/81

7/78

1 /1

سازماندهی

2/77

3/40

3 /5

نظارت

2/77

4/57

3 /5

نتایج به دسرررت آمده نشررران میدهد آلفای کرونباخ محاسررربه شرررده برای مقیاسهای
پرسرشرنامه حاضرر بین  18تا  81میباشرد که نشاندهنده همسانی درونی مناسر مقیاسهای
پرسرشرنامه اسرت از سویی همانطور که در توضیحات پرسشنامه مطرح شده است پرسشنامه
حاضررر عالوه بر سررنجش جداگانه مقیاسهای کارکردهای اجرایی دو شرراخ
کل نیز به دسررت میآورد که در این بخش به بررسرری روایی درونی شرراخ

و یک نمره
ها و نمره کل

پرداختره میشرررود .در جردول شرررمراره  3آلفای کرونباخ به دسرررت آمده برای هر یک از
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ها و نمره کل همچنین میانگین و انحراف اسرررتاندارد هر شررراخ

شررراخ

و نمره کل به

صورت مجزا گزارش میشود.
جدول .3آلفای کرونباخ ،میانگین و انحراف استاندارد به دست آمده برای شاخصها و نمره کل
پرسشنامه
شاخ
شاخ
شاخ

آلفای کرونباخ

میانگین

انحراف استاندارد

تنظیم رفتار

2/81

58/87

52/5

شناختی

2/85

01/08

51/8

2/53

44/51

01/1

نمره کل

نتایج به دسررت آمده نشرران میدهد آلفای کرونباخ محاسرربه شررده برای شرراخ
رفتار ،شرراخ

تنظیم

شررناختی و نمره کل پرسررشررنامه به ترتیر  2/85 ،2/81و  2/53میباشررد که

نشان دهنده همسانی درونی خوب پرسشنامه است.
بعد از بررسی ضرایر پایایی پرسشنامه به منظور بررسی روایی پرسشنامه ،ساختار عاملی
پرسرشرنامه مورد بررسری قرار گرفت .به منظور بررسری سراختار عاملی پرسرشررنامه از تحلیل
عاملی تاییدی اسررتفاده شررد .در تحلیل عاملی تاییدی سرره مدل سرره عاملی ،دو عاملی و تک
عاملی مورد مقایسرره قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی مربوی به هر یک از مدلها در اش رکال
 3 ،0 ،5گزارش شده است.
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شکل  .1مدل سه عاملی پرسشنامه کارکردهای اجرایی

شکل  .2مدل دو عاملی پرسشنامه کارکردهای اجرایی
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شکل .3مدل یک عاملی پرسشنامه کارکردهای اجرایی

به منظور مقایسره مدلهای ترسریم شرده در اشرکال  ،0 ،5و  3از شاخ
استفاده شده .نتیجه شاخ

های برازش

های برازش در جدول  4گزارش شده است.

جدول  .4شاخصهای برازش مدلهای یک ،دو و سه عاملی عملکردهای اجرایی
شاخ

برازش
x2

مطلق

تطبیقی

مدل سه عاملی

مدل دو عاملی

مدل یک عاملی

70/52

83/48

53/05

/225

2/225

2/225

2/524

2/531
2/541

شاخ

p value
نیکویی برازش ()GFI

2/550

شاخ

توکر -لویت ()TLI

2/530

2/535

شاخ

برازش تطبیقی()CFI

2/517

2/513

2/518

2/25

2/533

2/27

2/515

2/545

2/51

ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد()RMSEA

مقتصد
شاخ

برازش هنجار شده()NFI
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با توجه به شراخ

های برازش گزارش شررده در جدول  4مشرخ

اسررت که مدل یک

عاملی بهترین مدل از نظر برازش محسوب میشود .با توجه به اینکه مدل یک عاملی از نظر
اصرررل امسررراک نسررربت به مدلهای دیگر نیز برتری دارد .به همین خاطر بهترین مدل برای
پرسشنامه کارکردهای اجرایی مدل یک عاملی کارکردهای اجرایی است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضررر بررسرری ویژگیهای روانسررنجی پرسررشررنامه درجهبندی رفتاری
کارکردهای اجرایی درکودکان  1تا  50سرررال بود .بارکلی ( )5557کارکردهای اجرایی را
اعمالی میداند که برای خودگردانی به کار گرفته میشروند ،از نظر بارکلی به طور خالصره
میتوان کارکردهای اجرایی را اعمالی دانست که فرد برای خود و برای هدایت خود انجام
میدهد تا خودکنترلی ،رفتار هدفمدار و بیشررینهسررازی پیامدهای آینده را به اجرا درآورد.
در واقع از این طریق فرد میتواند ضرررمن کنترل رفتار در طول زمان ،که بر اسررراس ادراک
زمران رخ میدهرد ،پراسرررخ نهرایی را بره گونهای اصرررالح و هدایت کند که تقویت کننده
بزرگتری به دستآورد (علیزاده.)5381 ،
از آنجایی که هدف مطالعه حاضرر ،بررسی همسانی درونی پرسشنامه بریف برای اندازه
گیری کارکردهای اجرایی بود .با اسرتفاده از نمونهگیری خوشرهای و با استفاده از از فرمول
کوکران 151دانشآموز انتخاب شررردند ،و ابزارهای پژوهش را تکمیل کردند .برای تحلیل
دادهها از روش تحلیل عاملی و ضررریر آلفای کرونباخ اسررتفاده شررد .در مطالعه حاضررر
آلفای کرونباخ به دسرت آمده بین  2/18تا  2/53محاسبه شده است که نشان دهنده همسانی
درونی باز میباشد و این یافته همسو با مطالعه انجام شده توسپ جیویا و همکاران ()0222و
لورا و همکاران ( )0221میباشد.
در گام بعدی به منظور بررسری روایی پرسرشرنامه از روش تحلیل عامل تاییدی اسرتفاده
شررد ،در پژوهش حاضررر سرره مدل متفاوت پرسررشررنامه بریف با اسررتفاده از تحلیل عاملی
تخییدی مورد آزمون قرار گرفت .به منظور فراهم سرراختن انواو متفاوت مدلهای ممکن،
مدلها از منابع نظری و آماری اخذ شرردند .در این پژوهش ،مقایسررهی آمارههای برازش
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الگوی یک عاملی با الگوهای رقیر نشرران داد که با توجه به شرراخ
شرده در جدول  4مشرخ

های برازش گزارش

شرد ،بهترین برازش به الگوی تک عاملی برای پرسشنامه حاظر

میباشرد و عوامل نیز منطبق با نسرخه اصرلی پرسرشرنامه میباشد .این پرسشنامه به سبر چند
ویژگی از جملره جدید بودن ،اعتبار و روایی باز ،جمعآوری اطالعات در شررررایپ واقعی،
سرررنجش کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار (میاک و همکاران )0222 ،و پیچیدگی
آزمونهرای قبلی (اسرررمیرت و جونیرد )5555 ،به عنوان گزینهای مناسرررر برای سرررنجش
کارکردهای اجرایی میباشد.
در یک جمعبندی کلی ،تشررابه ضرررایر گزارش شررده در این تحقیق با ضررررایر
تحقیقات انجام شررده در فرهنگ اصررلی نشررانگر سرراده و سررلیت بودن عبارات آزمون در
زبان انگلیسری و نیز در زبان فارسی است و این که انطبا نسخه اصلی با فرهنگ ایرانی به
صرورت مطلوب انجام گرفته اسرت .از سرویی تحلیل عاملی تاییدی نشان میدهد مدل یک
عاملی بهترین مدل از نظر برازش محسرروب میشررود و این یافته نیز با یافته های سررازندگان
این پرسرشرنامه همسرو میباشد علت این مشابهت را میتوان چنین مطرح کرد که با توجه به
تاثیر پذیری کارکردهای اجرایی از مسرایل عصرر شرناختی ،دقت سرازندگان پرسشنامه در
طبقهبندی و ایجاد عوامل و ترجمه دقیق آن به فارسررری باعا شرررده اسرررت که عوامل کمتر
تحت تاثیر محیپ و فرهنگ جامعه ایرانی قرار گیرد .بنابر این ابزار حاصررل از این پژوهش
می تواند در پژوهش های مربوی به سررنجش کارکردهای اجرایی در ایران قابلیت کاربرد
داشته باشد.
تشکر و قدردانی :از مسولین و والدین دانشآموزان استانهای تهران ،آذربایجان شرقی،
غربی و کردستان که بدون هی چشمداشتی ما را در انجام این پژوهش کمک کردند تشکر
و قدردانی میشود.
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