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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of 

the two-factor questionnaire of executive dysfunction among adolescents. 

The method of the research was descriptive and psychometric research. The 

statistical population of the research consisted of all the male students aged 

21 to 21 years of East Azerbaijan province in the academic year of 2042-

2042 in Iran. From this population, 2444 students were selected by multi-

stage random sampling method, and their parents completed the two-factor 

questionnaire of adolescent executive dysfunction (TEXI) and also the 

behavior rating inventory of executive function, second edition. Finally, the 

questionnaire of 241 parents was analyzed. In order to check the reliability, 

the method of internal consistency, Cronbach's alpha, and the correlation 

coefficient between the questions and the total score were used, and to 
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measure the validity, confirmatory factor analysis and criterion validity were 

used. The results of the research showed that the two-factor questionnaire of 

executive dysfunction has good reliability and validity. Also, the criterion 

validity of the questionnaire was confirmed (p<4040). Therefore, it can be 

concluded that the present questionnaire is a suitable tool for evaluating 

executive dysfunction among adolescents. 

Keywords: psychometric characteristics, executive functions, adolescents. 
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 یکارکردها یینارسا یپرسشنامه دو عامل یسنجروان یهایژگیو

 در نوجوانان ییاجرا

   یمحمدیعسگر عل
 ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،ییو آموزش کودکان استثنا یشناسگروه روان اریاستاد

 .رانیتهران، ا
  

 .رانیا ز،یتبر جان،یآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،یشناسگروه روان اریاستاد   یعبدالمحمد میکر

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یریگسنجش و اندازه یدکتر یدانشجو   یابوالفضل قدم

 چکیده
در  ییاجرا یکارکردها یینارسا یپرسشنامه دوعامل یسنجروان یهایژگیو یهدف بررس پژوهش حاضر با

 نیا یبود. جامعه آمار یسنجروان یهاو از نوع پژوهش یفیژوهش حاضر توصنوجوانان انجام شد. روش پ
 2044-2042 یلیدر سال تحص یشرق جانیساله استان آذربا 21تا  21آموزان پسر دانش یپژوهش را تمام

 یاچندمرحله یتصادف یریگآموز به روش نمونهدانش 2444جامعه تعداد  نیکه از ا دادندیم لیتشک
 اسی( و مقTEXIنوجوانان ) ییاجرا یکارکردها یینارسا یدوعامل ها پرسشنامهآن نید و والدانتخاب شدن

والد  241پرسشنامه  تیدوم را تکمیل کردند که درنها راستیو -ییاجرا یکارکردها یرفتار یبنددرجه
لات با سؤا نیب یهمبستگ بیکرونباخ و ضر یآلفا ،درونی یروش همسان ،ییایپا یشد. جهت بررس لیتحل

 یاصل یهابه روش مؤلفه یدییتأ یعامل لیاز تحل ییسنجش روا یبرا نینمره کل به کار گرفته شد و همچن
 ییاجرا یکارکردها یینارسا یداد که پرسشنامه دوعامل نپژوهش نشا جی. نتادیاستفاده گرد یملاک ییو روا
 ن،ی(. بنابرا40/4pشد ) دیتائ زیشنامه نپرس یملاک ییروا نیهمچن. برخوردار است یمطلوب ییو روا ییایاز پا

در  ییاجرا یکارکردها یینارسا یابیارز یبرا یکرد که پرسشنامه حاضر ابزار مناسب یریگجهینت توانیم
 .باشدیمنوجوانان 

  .نوجوانان ،ییاجرا یکارکردها ،یسنجروان یهایژگیو :هاواژهکلید
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 مقدمه

 یهابه دلیل نقش کلیدی آن در مهارت 2ییاجرا یکارکردها شناخت و توجه به امروزه

، 1گلدشتاینو  )نگلیری است افتهیشیافزا چشمگیریطور به انسان روزمرهزندگی  یاساس

عنوان به یزیرو برنامه توجه ،یبازدار ،یمانند حافظه کار ییاجرا (. کارکردهای1420

 هایفظ رفتارح که برای دشوتعریف می مغز دهیچیپ سطح بالا و یشناخت یندهایفرآ

نوعی  ، کارکردهای اجراییدرواقع. (2811 ،3نگتونیو پن ش)ول ضروری است هدفمند

شدت بهسو از یککه  ردیگیبرمی را در مختلف یهاکه مهارت است یساختار چندعامل

د رنیگیفرد شکل م طیتوسط مح از سوی دیگرو  بوده یکیژنتهای زمینه ریتحت تأث

با  اند که کارکردهای اجراییهای مروری نشان دادهپژوهش. (1444و همکاران،  0)کولیج

های از قبیل پیشرفت تحصیلی، مهارت های مهممهارتاز  یاریبسبهزیستی روانی و 

و  2برای مثال اسپیگل (.1423 ،0موندی)دا فردی در ارتباط استاجتماعی و تعامل بین

ی کارکردهای اجرایی هامؤلفه ( در یک مطالعه مروری نشان دادند که بین1412همکاران )

آموزان رابطه معنادار وجود دارد. در همین راستا حافظه کاری و بازداری در دانش ژهیوبه

های خواندن و کارکردهای نشان داد که بین مهارت لیتحلفرا( در مطالعه 1421) 7رمفول

ای اجرایی در بنابراین، به دلیل نقش محوری کارکرده؛ اجرایی رابطه معنادار وجود دارد

 های افراد، شناسایی و ارزیابی آن بسیار ضروری و مهم است. موفقیت

است  شدهیمعرفهای مختلفی برای شناسایی و درک بهتر کارکردهای اجرایی مدل

 دارند دیتأک 24کاریبر نقش محوری حافظه 8بدلی برخی مانند (،1443و همکاران،  1لیهتو)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Executive functions 
2. Naglieri & Goldstein 
1. Welsh & Pennington 
7. Coolidge 
5. Diamond 
6. Spiegel 
4. Follmer 
8. Lehto 
9. Baddeley 
22. Working memory 
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از کارکردهای  شدهارائهدر مدل  2الایی برای بازداریو برخی دیگر مانند بارکلی سهم ب

(. در همین راستا، برای ارزیابی 1420)نگلیری و گلدشتاین،  اجرایی قائل هستند

و  1آزمایشگاهی )توپلاک یشناختعصبکارکردهای اجرایی نیز برخی به تکالیف 

و  3مور) دارند دیتأکبندی های درجه( و برخی دیگر به استفاده از مقیاس1423همکاران، 

 یابزارها ساخت و استفاده ازعلاقه به  ر،یاخ یها، در سالحالنیباا (.1420همکاران، 

امر  نیا لیاز دلا یکرسد یبه نظر میاست.  افتهی شیافزا بندی کارکردهای اجراییدرجه

 0شریفو  یبارکلبندی با زندگی واقعی افراد باشد. برای مثال های درجهارتباط بیشتر مقیاس

بندی کارکردهای های درجهمقیاسکه ( نشان دادند 1424) 0یو مورف یبارکل ( و1422)

روزمره  یزندگ کارکردهایبا عملکردی، ارتباط بیشتری  هابا آزمون سهیدر مقااجرایی 

ی آسانبهها توان از آنمیرا دارند که  تیمز نیا بندیهای درجهمقیاس ن،یعلاوه بر ا دارد.

در . کرداز افراد استفاده  یادیتعداد زنارسایی کارکردهای اجرایی در  یلگرغربا برای

 و پیچیدگی بیشتری دارند شناختی کارکردهای اجرایی،های عصبآزمون فیتکالمقابل، 

 هایکارکرد یهامؤلفههای عملکردی، آزمون این تردید وجود دارد که ممکن است

هم آمیزند )سلطانی کوهبنانی در یذهن هاییسازریو تصوی کلامهای را با مهارت ییاجرا

 .(2387و همکاران، 

بندی کارکردهای اجرایی، ابزارهای مختلفی در های درجهبا توجه به اهمیت مقیاس

ویراست –بندی رفتاری کارکردهای اجرایی این زمینه وجود دارد. برای مثال مقیاس درجه

و در ایران نیز توسط پرهون و  دهشساخته( 1420دوم که توسط گیائویا و همکاران )

خرده  8سؤال است که  23( هنجاریابی شده است. این آزمون دارای 2044همکاران )

( 2387سنجد. همچنین سلطانی کوهبنانی و همکاران )مقیاس کارکردهای اجرایی را می

 ی را در ایران هنجاریابیکودکان و نوجوانان بارکل ییاجرا یکارکردها صیپرسشنامه نقا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Inhibition 

2. Toplak 

1. Moore 

7. Barkley & Fischer 

5. Barkley & Murphy 
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سنجد. کارکردهای اجرایی را می مؤلفه 0دارد که  سؤال 74اند. این پرسشنامه کرده

بندی کارکردهای اجرایی های هنجار شده مختلف جهت درجهرغم وجود پرسشنامهعلی

بندی( شناختی و درجهتوان به چند محدودیت موجود در این ابزارها )عصبدر ایران، می

( و پیچیده هستند سؤال 04بیش از  معمولاًطولانی ) معمولاً ابزارهای موجود. 2اشاره کرد 

. ابزارهای موجود 1قرار دهند  ریتأثی را به شکل منفی تحت دهپاسختواند نرخ که می

برای بررسی نارسایی  منحصراًی دارند و سالبزرگبیشتر تمرکز بر دوره کودکی یا 

 معمولاًبندی موجود بزارهای درجه. ا3اند کارکردهای اجرایی در نوجوانان طراحی نشده

ها مانند اختلال نارسایی های برخی از اختلالی کارکردهای اجرایی را با نشانههامؤلفه

 تیدرنها. 0(  1414و همکاران،  2گیرند )تورلمی در نظرتوجه/بیش فعالی یکسان 

ابزار  (1BRIEF) 1بندی رفتاری کارکردهای اجراییمقیاس درجهابزارهای موجود مانند 

پرهون و باشند )غربالگری برای نارسایی کارکردهای اجرایی دوره نوجوانی نمی-تشخیصی

جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی  راً یاخ(. همچنین یکی از ابزارهایی که 2044همکاران،

-ییاجرا یکارکردها یرفتار یبنددرجه اسیمق، قرارگرفته توجه مورددر سنین مختلف 

هایی از قبیل پایایی ضعیف  رغم مزایای این آزمون، محدودیتلیویراست دوم است. ع

 (.1420، 3کریمنو مک است )هندرسون شدهگزارشبرای این آزمون  ابانیارز نیب

بندی کارکردهای اجرایی، پرسشنامه غربالگری های درجهیکی از جدیدترین مقیاس

 1414که در سال تورل و همکاران است  0نارسایی کارکردهای اجرایی نوجوانان

 2سالانبزرگ( و CHEXI) 0نسخه کودکان بر اساساست. این ابزار  شدهیطراح

(ADEXI )یهاتیاز مز یکی است که از روایی و پایایی بالایی برخوردارند. شدهساخته 

و  یدر حافظه کار نارساییطور خاص بر بهاین است که این ابزار  TEXIآزمون  مهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Thorell 

2. Behavior Rating Inventory of Executive Function 2 

1. Hendrickson & McCrimmon 

7. Teenage Executive Functioning Inventory (TEXI) 

5. Childhood Executive Functioning Inventory(CHEXI) 

6. Adult Executive Functioning Inventory(ADEXI) 
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اختلال نارسایی  با علائم شیوبکه کم یموارد نکهیون ابد داردتمرکز  یبازدار

 زمانمدتاز دیگر مزایای این پرسشنامه  .ردیدر نظر بگ را هستند کسانی فعالیتوجه/بیش

شود ی توسط والدین و معلمان تکمیل میراحتبهآن است که  سؤالاتپایین برای تکمیل 

 (.1414)تورل و همکاران، 

هم فرد  یهاتیاست که در آن مسئول یادوره ینوجوانینکه ی، با توجه به اطورکلبه

 کارکردهای ، وجود نارسایی درابدییم شیدر مدرسه و هم در روابط با همسالان افزا

و همکاران،  2)برنت های فراوانی را در این دوره به وجود آوردتواند چالشمی ییاجرا

 ی و غربالگریابیارز یبرا ژهیطور وکه به یمعتبر یریگ، ابزار اندازهحالنی(. باا1423

در بالا را نداشته  شده اشارهو معایب  باشد شدههیته دوره نوجوانی در ییاجرا کارکردهای

مبنی بر ضرورت  ذکرشدهمطالب  بر اساسبنابراین، ؛ نیست در دسترسباشد در کشور 

نجاریابی ابزاری ارزیابی و غربالگری کارکردهای اجرایی نوجوانان و نیز لزوم معرفی و ه

های ابزارهای موجود را نداشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به که محدودیت

( TEXIی نارسایی کارکردهای اجرایی نوجوانان )دوعاملاست که آیا پرسشنامه  سؤالاین 

 از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است؟

 روش

 پژوهش آماری جامعه پیمایشی بود. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع مطالعات

-2042ساله استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی  21تا  21 پسر آموزاندانش کلیه را

 یریگآموز به روش نمونهدانش 2444تعداد  این جامعه؛ که از دادندتشکیل می 2044

در  (1447و همکاران ) 1نظر تاباچنیک بر اساس. انتخاب شدند یاچندمرحله یتصادف

نفر  2444تا  044ای بین یابی عاملی، وجود نمونههای مربوط به هنجارسازی و مدلپژوهش

والد قرار گرفت  2444لینک آنلاین پرسشنامه در اختیار  نکهیباوجودا مناسب است.

 1ها آوری دادهنفر انجام شد. به این صورت که پس از جمع 241تحلیل با  تیدرنها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Burnett 

2. Tabachnick 
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بودند، حذف شدند. در ادامه با استفاده از اصول تحلیل  شدهلیتکمپرسشنامه که ناقص 

کامل بودند یعنی فقط یک گزینه را انتخاب کرده -پرسشنامه که پاسخ 380ها، آماری داده

های پرسشنامه دیگر که داده 1بودند و دارای واریانس صفر بودند حذف شدند. سپس 

 241 تیدرنهاکنار گذاشته شدند.  ( بودند از تحلیلOutlierهای پرت )جز داده هاآن

پرسشنامه وارد تحلیل نهایی شدند. روش انتخاب نمونه به این صورت بود که ابتدا به 

استان آذربایجان شرقی مراجعه شد. سپس بعد از کسب مجوزهای لازم، وپرورش آموزش

و های ورود و خروج انتخاب شدند ملاک بر اساسآموزان دانش موردنظراز بین مدارس 

ها ( در اختیار والدین آنTEXIلینک پرسشنامه دوعاملی نارسایی کارکردهای اجرایی )

الی  21های ورود به پژوهش عبارت بودند از قرار گرفتن در بازه سنی ملاک قرار گرفت.

بر سال، توانایی خواندن و نوشتن در والدین، عدم داشتن مشکلات حسی و حرکتی  21

تمایل به شرکت در پژوهش. عدم وجود هر یک از  تیدرنهاآموز و پرونده دانش اساس

 شد. های ورود منجر به خروج از پژوهش میکملا

رایگان بوده و  صورتبه( TEXIپرسشنامه دوعاملی نارسایی کارکردهای اجرایی )

قابل دانلود است. پس از دانلود پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه توسط دو متخصص مسلط به زبان 

بررسی وضوح، روانی و مفهوم بودن ترجمه، یک  منظوربهترجمه شد. سپس انگلیسی 

متخصص زبان فارسی متن ترجمه را بررسی و ویراستاری نمود. بعد از ویراستاری فارسی، 

و توسط متخصص زبان انگلیسی با متن اصلی  شدهترجمهبه زبان انگلیسی  مجدداًپرسشنامه 

خصصان آشنا به حوزه کارکردهایی اجرایی روایی گروهی از مت تیدرنهاتطبیق داده شد. 

در پژوهش عبارت بودند از  شدهاستفادهکردند. ابزارهای  دیتائصوری پرسشنامه را 

بندی رفتاری مقیاس درجه( و TEXIپرسشنامه دوعاملی نارسایی کارکردهای اجرایی )

 ( بود.BRIEF1ویراست دوم ) -کارکردهای اجرایی

نارسایی  دوعاملیپرسشنامه (: TEXIردهای اجرایی )پرسشنامه دوعاملی کارک

 یطراح 1414در سال  توسط تورل و همکاران( TEXI) نوجواناندر  ییاجرا یکارکردها

پرسشنامه  نیا دهی و فرم والد/معلم است.. این پرسشنامه دارای دو فرم خودگزارششد
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 ی شده است.هنجاریاب 28تا  21 ینسن نینوجوانان باست که در  سؤال  14شامل 

 کاملاً صورتبهگزینه  0 در و بوده کرتیل طیف صورتپرسشنامه به نیا یگذارنمره

( 2نادرست ) کاملاً( و 1(، نادرست )3(، تاحدودی درست )0(، درست )0) درست

نشان داد که  یدر نسخه اصل یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا شود.گذاری مینمره

و  یحافظه کاراصلی کارکردهای اجرایی شامل  مؤلفهر دو نارسایی دپرسشنامه  نیا

نشان داد که  (1414پژوهش تورل و همکاران ) .دهدی را مورد ارزیابی قرار میبازدار

ی بازداری و حافظه کار برای  یدرون یهمسانپایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و 

( پایایی این پرسشنامه را 1411مکاران )است. ککیراقولو و ه 84/4و  18/4 به ترتیب برابر با

 گزارش کردند. 78/4برای مقیاس کل  باز آزمون -با استفاده از روش آزمون

 نی(: اBRIEF1دوم ) راستیو -ییاجرا یکارکردها یرفتار یبنددرجه اسیمق

ی هامؤلفهارزیابی  منظورو همکاران به توسط گیائو 1444در ابتدا در سال  اسیمق

ساخته شد )عبدالمحمدی و  هسال 21 تا 0در کودکان و نوجوانان  جراییکارکردهای ا

 BRIEF1 ویراست دوم این پرسشنامه با عنوان 1420 (. سپس در سال2382همکاران، 

 دارد که  سؤال 23 این پرسشنامه نی. نسخة معلم و والدمعرفی شدو همکاران  ایویجتوسط 

در این پرسشنامه از والد یا معلم خواسته  .دهندرا تشکیل می اسیسه شاخص و نه خرده مق

 کرتیل یانهیسه گز فیآموزان در شش ماه گذشته، بر اساس طدانش یرفتارهاشود به می

 نیفرم والد  یدرون یهمسان امتیاز دهند.( 1) شهی( تا هم2اوقات ) ی(، گاه4) وقتچیاز ه

شده گزارش 87/4تا  72/4 نیب کرونباخ یها با استفاده از آلفااسیخرده مق یبرا اسیمق نیا

آموزان انشد یرا برا اسیمق نیسنجی اروان هاییژگی(، و2044)و همکاران  است. پرهون

 هاییژگیاز و یحاک جیقراردادند که نتا یموردبررس رانیمتوسطه در ا ابتدایی و دورة

 2کودکان و نوجوانان  ییاجرا یجهت سنجش کارکردها اسیمق نیسنجی مطلوب اروان

 بود.  رانیسال در ا 21تا 

ی و دییتأها از تحلیل عاملی از پرسشنامه آمدهدستبههای داده لیوتحلهیتجزبرای 

 استفاده شد. Lisrelو  SPSSافزارهای روایی ملاکی در نرم
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 ها یافته

سال قرار داشتند که  21تا  21کننده در این پژوهش در بازه سنی آموزان شرکتدانش

و  00بودند. میانگین سنی والدین نیز  43/1و انحراف معیار  80/20ن سنی دارای میانگی

 بود. بیشتر تحصیلات والدین لیسانس بود.  1 آن اریمعانحراف 

 اجرایی پرسشنامه دوعاملی نارسایی کارکردهای سنجیهای روانویژگی برای بررسی

 ابتدا میانگین و انحراف .شد استفاده (سؤالاتها )گویهتک بهتکدر نوجوانان، از تحلیل 

 نمره کل با هیگو یهمبستگسپس همسانی درونی هر سؤال ) (،2هر گویه )جدول  استاندارد

ضریب  است. شدهارائه 1شد که در جدول  ( محاسبههیصورت حذف گو در آلفا بیضرو 

بود. یکی از سؤالات یعنی  11/4سؤال(  28پایایی )آلفای کرونباخ( برای  کل پرسشنامه )

 21به دلیل همبستگی ضعیف با کل سؤالات حذف شد. بعد از حذف شوال  21ؤال س

 مقیاس کل ینمره با مناسبی همبستگی که تمام سؤالات داد ضرایب تشخیص سؤالات نشان

 . دارند

 پرسشنامه نارسایی کارکردهای اجرایی معیار انحراف و میانگین. 2 جدول

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین تعداد متغیر پژوهش

 8 00 10/7 13/ 02 241 حافظه کاری

 24 04 22/7 18/ 12 241 بازداری

 12 18 21/23 71/01 241 نمره کل

 هیهر گو کیبه تفک یدرون یهمسان .1جدول 

 گویه
 همبستگی گویه

 با نمره کل

 ضریب آلفا

 در صورت حذف گویه
 گویه

 همبستگی گویه

 با نمره کل

 ضریب آلفا

 ویهدر صورت حذف گ

2 01/4 11/4 22 02/4 17/4 

1 02/4 17/4 21 01/4 17/4 

3 04/4 17/4 23 23/4 17/4 

0 04/4 11/4 20 11/4 11/4 

0 01/4 17/4 20 01/4 17/4 

2 30/4 11/4 22 02/4 17/4 
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 گویه
 همبستگی گویه

 با نمره کل

 ضریب آلفا

 در صورت حذف گویه
 گویه

 همبستگی گویه

 با نمره کل

 ضریب آلفا

 ویهدر صورت حذف گ

7 01/4 17/4 27 02/4 17/4 

1 00/4 17/4 28 21/4 17/4 

8 00/4 17/4 14 00/4 17/4 

24 04/4 11/4    

ی ی پرسشنامه پس از حذف گویهدرون یهمساندهد نشان می 1جدول که  طورهمان

های باقیمانده از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند. (  کلیه گویه21نامناسب )سؤال 

نتایج مربوط به آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و دو عامل  3در ادامه در جدول 

 است. شدهارائه

 آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و عوامل استخراجی. مقدار 1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد هر عاملهای گویه نام عامل

 13/4 8 2،1،0،7،1،8،22،21،23 حافظه کاری

 78/4 24 3،0،2،24،20،20،22،27،28،14 بازداری

 11/4 28 - نمره کل

های عامل و نامهپرسش کل کرونباخ آلفای شود مقدارمشاهده می 3 طور که در جدولهمان

است که نشان از پایایی مطلوب این  78/4و  13/4، 11/4حافظه کاری و بازداری به ترتیب 

عامل تائیدی مرتبه اول  یلتحل روش از ابزار دارد. جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه

 است. شدهارائههر سؤال  Rو  t-value مقادیر 0جدول  در استفاده شد.

  پرسشنامه اول مرتبه تائیدی عامل لیتحل پارامترهای .7جدول 

 2Rمقدار  Rمقدار  tمقدار  سؤال

2 20/23 18/4 00/4 

1 12/22 38/4 23/4 

3 42/23 11/4 00/4 

0 07/22 11/4 02/4 
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 2Rمقدار  Rمقدار  tمقدار  سؤال

0 14/27 03/4 20/4 

2 14/8 20/4 31/4 

7 18/22 38/4 23/4 

1 87/27 02/4 21/4 

8 83/22 01/4 20/4 

24 23/21 12/4 02/4 

22 00/22 04/4 23/4 

21 13/21 08/4 74/4 

23 21/27 00/4 27/4 

20 07/1 23/4 32/4 

20 21/20 30/4 01/4 

22 03/27 00/4 27/4 

27 00/21 08/4 74/4 

28 21/28 03/4 73/4 

14 77/27 02/4 27/4 

ها تمامی سؤال هستند ومطلوب  حد درها شاخص یتمامدهد که نشان می 0جدول  یجانت

با سازه  هایههمسو بودن گو یانگرب ینو ا معنادار هستند (t≥±01/1درصد ) 88در سطح 

 است. ی پرسشنامهنظر

دوعاملی نارسایی  پرسشنامهعامل تائیدی  یلبرازش تحل یهاشاخص 0در جدول 

حاکی از مقدار خطای اندک و  شدهارائهاست. نتایج  شدهگزارش کارکردهای اجرایی

 ی پرسشنامه دارد.هادادهزش مناسب مدل با برا

 ییاجرا یکارکردها یینارسا یدوعامل پرسشنامه تائیدی عامل لیتحل برازش یهاشاخص. 0جدول 

 میزان کفایت برازش نام شاخص

 08/120 آماره خی دو

 202 درجه آزادی

 412/4 (RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی )
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 میزان کفایت برازش نام شاخص

 80/4 (NFIشاخص نرم شده برازش )

 80/4 (NNFIشاخص نرم نشده برازش )

 80/4 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 11/4 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 10/4 (AGFIشده )شاخص نیکویی برازش تعدیل

ضرایب  ،پرسشنامه تائیدیی برازش مربوط به تحلیل عاملی هاشاخصپس از بررسی 

 است. شدهارائه 1و  2ی هاشکلدر  t-valueو مقدار  استانداردشده

 استانداردشده یبضرا یندر حالت تخم یقتحق یهمدل اول .2 شکل
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 (t-value) دارییمعن یندر حالت تخم یقتحق یهمدل اول .1 شکل

 رتبه برآورد و مقایسه بهتر از نتایج پرسشنامه، نمرات خام، منظوربه 2همچنین در جدول 

 80و حداکثر نمره  28رسشنامه حداقل نمره است. در این پ شدهارائه T درصدی و نمره

ی هادستهبا توجه به دامنه وسیع نمرات جهت رعایت اصل امساک این اعداد به  .است

مناسبی تقسیم شدند و عدد میانه مبنایی برای نمرات خام در نظر گرفته شد و نمرات 

 است. شدهگزارش
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 یی کارکردهای اجراییی نارسادوعامل. نمرات هنجار مربوط به پرسشنامه 5جدول 

 T رتبه درصدی نمره خام

28-10 22/2 11 

12-34 84/0 30 

32-04 17/28 02 

02-04 12/04 01 

02-24 28/21 00 

22-74 00/82 23 

72-14 72/87 74 

12-84 83/88 12 

82-80 88/88 11 

 یاکارکرده یرفتار یبنددرجه اسیمقبرای بررسی روایی ملاکی واگرا از پرسشنامه 

 است.  شدهگزارش 7استفاده شد که نتایج آن در جدول دوم  راستیو -ییاجرا

 ی نارسایی کارکردهای اجراییدوعامل. روایی ملاکی واگرا پرسشنامه 4جدول 

 4 3 2 1 متغیر

    - حافظه کاری

   - 82/4** بازداری

  - 21/4** 81/4** نمره کل

BRIEF1 **10-/4 **12-/4 **21-/4 - 

شود بین پرسشنامه دوعاملی نارسایی مشاهده می 7که در جدول شماره  طورهمان

 راستیو -ییاجرا یکارکردها یرفتار یبنددرجه اسیمقکارکردهای اجرایی با آزمون 

بنابراین روایی ملاکی پرسشنامه نیز مطلوب ؛ همبستگی منفی معناداری وجود دارد دوم

 است.
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 گیریبحث و نتیجه

سنجی پرسشنامه دوعاملی نارسایی های روانبررسی ویژگی هدف از پژوهش حاضر

ساله بود. همسانی درونی )آلفای کرونباخ( نشان  21تا  21کارکردهای اجرایی در نوجوانان 

های داد که این پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. همچنین تحلیل ویژگی

کی حاکی از آن است که پرسشنامه ی و روایی ملادییتأسنجی از طریق تحلیل عاملی روان

ی پرسشنامه در جامعه دوعاملتوان گفت ساختار بنابراین می؛ روایی و پایایی مطلوبی دارد

( همسو 1414) تورل و همکارانهای گیرد. این نتایج با یافتهقرار می دیتائی مورد موردبررس

 راقولویککهای اضر با یافتهکند. همچنین یافته پژوهش حمی دیتائها را های آناست و یافته

یی دارد که این پرسشنامه را در کشور ترکیه هنجاریابی راستا( هم1411و همکاران )

 پرسشنامه یهاتمیهمه آاند. همچنین نتایج همسانی درونی حاکی از آن است که کرده

ی بر دییتأکه خود  معنادار دارند یهمبستگ اسیبا کل مق یهمگن هستند و ازنظر آمار

(. همبستگی بین مؤلفه حافظه کاری 1412، 2طلوب بودن پرسشنامه دارد )دلویس و تروپم

و بازداری با نمره کل، بالا و قوی به دست آمد که نشان از تائید روایی سازه پرسشنامه دارد. 

دهد که این پرسشنامه ابزار همچنین روایی ملاکی واگرای معنادار این پرسشنامه نشان می

های کارکردهای اجرایی در نوجوانان است. در رابطه ستای غربالگری نارساییمناسبی در را

( 2887نظر بارکلی ) بر اساستوان اظهار داشت که با تائید دو عامل پرسشنامه حاضر می

ی کارکردهای اجرایی هامؤلفهیک عامل مستقل با سایر  عنوانبهی است که امؤلفهبازداری 

لی مهمی در کارکردهای اجرایی دارد. از سویی دیگر بددر ارتباط است و نقش بسیار 

ی کارکردهای اجرایی قائل هامؤلفه( وزن بیشتری برای حافظه کاری در بین سایر 1424)

اطلاعات  نگهداری ظرفیتکه  یک نظامی است یحافظه کاراو  نظر بر اساساست. 

کند. را فراهم می یریادگیمانند استدلال، درک و  دهیچیپ یدر هنگام انجام کارها مختلف

توان گفت پرسشنامه دوعاملی نارسایی کارکردهای اجرایی نوجوانان از بر این اساس می

جهت شناسایی  تواناز این پرسشنامه می بنابراین،؛ پشتوانه نظری مناسبی نیز برخوردار است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. DeVellis & Thorpe 
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کرد. در دو مؤلفه حافظه کاری و بازداری استفاده  ژهیوبهاجرایی  مشکلات کارکردهای

 های دوران کودکی و نوجوانیدر بیشتر اختلال ، آسیب در این دو مؤلفهگریدعبارتبه

نارسایی  ای، اختلالسلوک، اختلال نافرمانی مقابله های خلقی، اختلالاختلال مانند

(. همچنین 1420شود )ناگلیری و گلدستین، اختلال طیف اتیسم دیده می فعالی وبیش/توجه

در  های زیادیمشکلات و چالش بهتواند یم حافظه کاریو  اری رفتاربازددر  نارسایی

(. 1420و همکاران،  2)پاولوس منجر شودکودکان و نوجوانان  یلیو تحص یاجتماع یزندگ

 یبا رفتارها یتوجهطور قابلبه یو حافظه کار بازداریکه  اندنشان داده یطول هایپژوهش

بنابراین این پرسشنامه (؛ 1421و همکاران،  1)ماستنو روابط همسالان مرتبط است  یاجتماع

غربالگری و شناسایی نارسایی کارکردهای اجرایی در نوجوانان استفاده  نهیدرزمتواند می

 شود. 

هایی همراه بود که های دیگر، با محدودیتپژوهش حاضر مانند بسیاری از پژوهش

ی ده میتعمجان شرقی اشاره کرد که توان به اجرای این پژوهش در استان آذربایمی ازجمله

هایی در دسترسی به سازد. همچنین این پژوهش به علت محدودیتنتایج را محدود می

جامعه دختران، در جامعه پسران انجام شد که در تعمیم نتایج به جامعه دختران نوجوان باید 

تر مانند سایر هشود این پرسشنامه در یک مقیاس گستردپیشنهاد می رونیازااحتیاط کرد. 

سنجی پرسشنامه حاضر مورد تائید های روانویژگی کهییازآنجاشهرهای ایران اجرا شود. 

شود از پرسشنامه جهت ارزیابی سریع نارسایی کارکردهای اجرایی قرار گرفت پیشنهاد می

ر ابزا عنوانبههای آتی ی بالینی و بهنجار استفاده شود و در پژوهشهاگروهنوجوانان در 

 قرار گیرد. موردتوجهارزیابی و تشخیصی 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.هیچ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Paulus 

2. Masten 
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 سپاسگزاری

پژوهشگران را یاری  تحقیق، نیکه در انجام ا کنندگانیشرکت یاز تماموسیله بدین

 .آیدبه عمل می یتشکر و قدردانرساندند، 
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 منابع 
سنجی های روان. ویژگی(2044. )حمیدرضا یآبادپرهون کمال، پرهون هادی، مرادی علیرضا، حسن

 آموزاندانش در دوم ویراست–بندی رفتاری کارکردهای اجرایینسخه فارسی مقیاس درجه

 2-21 ،(2) 13 ،شناختی علوم یهاتازه. ابتدایی ورهد

سنجی های روان. ویژگی(2044. )پرهون کمال، پرهون هادی، مرادی علیرضا، حسن آبادی حمیدرضا

 .سال 21تا  23 آموزاندانش در دوم ویراست–بندی رفتاری کارکردهای اجراییمقیاس درجه

 .(00) 21، مجله اندازه گیری تربیتی

و  محمدحسین ،سلطانی کوهبنانی .،سلطانی کوهبنانی ،سمیه .،زارع نژاد ،سکینه .،هبنانیسلطانی کو

سنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی های روان(. بررسی ویژگی2387کبری. ) ،باذری

 .00-28(، 34) 1، روانشناسی افراد استثنایی ی.کودکان و نوجوانان بارکل

 تیآ ی،فتح و معصومه ی،بلیط .،فرهاد ی،صورمان آباد یریغد .،دیحم ،زادهیعل .،میکر ی،عبدالمحمد

 ییاجرا یکارکردها یرفتار یبندسنجی پرسشنامه درجهروان یهایژگیو ی(. بررس2382الله. )

 .202-230، (34) 1 ی،تیترب یریگسال. فصلنامه اندازه 21تا  2( درکودکان فی)بر
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