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 چكيده

تحصیلی را  -های یادگیری ای و زمینهشده است. اما ابزاری که کارکردهای اجرایی پایهتاکنون ابزارهای زیادی برای تشخیص ابعاد کارکردهای اجرایی ساختهزمينه: 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی  هدف: .مشاهده نشدادگیری کودکان و نوجوانان در خود جای داده باشد برای تشخیص اختالل و تأخیر در کارکردهای اجرایی و ی

برای تشخیص اختالل و تأخیر در  (2101های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس کارکرد اجرایی و عملکرد توجه و یادگیری )کاستالنو، کرونبرگر و پیسونی، شاخص

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  .همبستگی از نوع تحلیل عاملی بود -طرح پژوهش حاضر، توصیفی  روش:کارکردهای اجرایی و عملکرد یادگیری انجام گرفت. 

ای انتخاب ی چندمرحلهاخوشهگیری تصادفی نفر با روش نمونه 319 بودند. که از این تعداد شهر اهواز 61-66ساله در سال تحصیلی  02تا  2کودکان و نوجوانان سنین 

مشکالت توجه و عالئم  -فعالی مقیاس کوتاه شده رفتار بیش(، 2111و همکاران ) جیویا بندی رفتار عملکرد اجراییها از فهرست رتبهآوری دادهشدند. به منظور جمع

تکلیف و ابزارهای عصب روانشناختی شامل:  (،2101کاستالنو و همکاران ) ی و عملکرد توجه و یادگیری، مقیاس کارکرد اجرای(2103نافرمانی لوی و همکاران )

نتایج تحلیلی  ها:يافته( استفاده شد. 2110) وودکاک( و آزمون پیشرفت تحصیلی 0621گلدن ) واژهرنگ –، آزمون استروپ (2102یاماگوچی و پروکتور )سیمون 

دهنده همسانی درونی مقیاس بود. افزون بر این، همبستگی بین ( نشان61/1ها دارد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ )برازش مطلوب مدل با دادهعاملی تأییدی حاکی از 

 -فعالی بیشمقیاس کوتاه شده رفتار  بندی رفتار عملکرد اجرایی،فهرست رتبه های مربوطه درمقیاس کارکرد اجرایی و عملکرد توجه و یادگیری و خرده مقیاس

نتایج  گيری:نتيجههای رفتاری است. لیستو ابزارهای عصب روانشناختی، حاکی از اعتبار ساختاری عالی و درونی در بین چك مشکالت توجه و عالئم نافرمانی

های کلینیکی برای های آزمایشی، و حتی محیطهشپژوهش نشان داد مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری ابزاری قابل اعتماد و معتبر برای کاربرد در پژو

 کارکرد اجرایی، یادگیری، عملکرد توجه واژه كليدها:تشخیص افرادی است که با نقص یا تأخیر در کارکردهای اجرایی و مشکالت تحصیلی روبرو هستند. 
Background: many tools have ever been constructed to determine dimensions of the executive functions. But there was no 
tool which could provide basic executive functions and learning-educational fields for identifying the disturbance and delay of 
the children and adolescents' executive functions and learning performance. Aims: this study aimed at reviewing the 
psychometric indices of the Persian versions of executive functioning and the performance and learning of )Castellano, 
Kronenberger and Pisoni,2018) scale to identify the disturbance and delay on performance and learning functions .Method: the 
design of present study was descriptive - correlation; factor analysis. The statistical population consisted of all 7-17-year-old 
children and adolescents, among which 456 individuals were selected through random sampling method. In order to collect 
data, the Behavior Rating Inventory of Executive Function scale of Gioia et al. (2000), shortened CHAOS (Conduct- 
Hyperactive- Attention Problem- Oppositional Symptom) scale of Levy et al. (2013), Learning, Executive, and Attention 
Functioning scale (LEAF) of Castellano et al. (2012), Golden's Stroop Color and Word Rest (1978), and neuro-psychological 
tools including Yamaguchi and Proctor (2012) test of assignment progress and Woodcock's (2001) Tests of Achievement were 
used. Results: analytic results of confirmative factor indicate the desirable practice of the model with the data. Results of 
Cronbach's alpha coefficient (0.90) showed the internal consistency of the scale. Furthermore, the correlation between 
executive function scale, attention performance and learning and associated micro scales behavior rating inventory of executive 
function, conduct- hyperactive- attention problem- oppositional symptom, and neuro-psychological signals indicates great 
internal and structural validity among the behavioral checklists. Conclusions: The results of the study demonstrated that the 
scale of executive functions, attention performance and learning are reliable and valid tools to be applied in experimental 
research, and even clinical atmosphere to identify individuals who face deficiencies or delay on performance functions and 
educational problems. Key Words: Executive function, learning, attention performance 
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 مقدمه

اصطالحی است کلی که تمام فرآیندهای  0کارکردهای اجرایی

ریزی، شناختی پیچیده و درگیر در تنظیم افکار، احساسات، برنامه

ها تا رسیدن به هدف را در نظارت و کنترل شناختی رفتار و هیجان

(. هسته مرکزی 2106دهد )لین، لیو و پرز، خود جای می

کارکرد  است )به عنوان 2کارکردهای اجرایی توجه خود محور

شود زیرا وظیفه محافظت از دیگر اجرایی مرکزی در نظر گرفته می

های کارکرد اجرایی را بر عهده دارد( )کاستالنو، کرونبرگ و عامل

-اند از: حافظههای کارکرد اجرایی عبارت(. عامل2101پیسونی، 

)پردازش و ذخیره همزمان یك محرک یا رویداد(، مهار  3کاری

ای و مقاومت در های ناگهانی و تکانهپاسخپاسخ )متوقف کردن 

 3پذیری شناختی یا تغییرها(، انعطافها و مزاحمتپرتیبرابر حواس

)پردازش  1ها یا وظایف( و سیالی)جابجایی بین حاالت ذهنی، پاسخ

(. 2106سریع( )لوندروف، ورمیر، کارکامو، هارپ و مزمن، 

تر شناسایی سریع مند بههاست عالقهمتخصصین مغز و اعصاب سال

های مربوط به کارکردهای اجرایی هستند. زیرا این تأخیرها و نقص

اختالالت در کارکردهای اجرایی، در بسیاری اختالالت ناشی از 

فلج مغزی،  هایی ماننددیدگینقص سیستم عصبی مرکزی یا آسیب

صرع، اسپینا بفیندا، آسیب ترماتیك مغز و سرطان نقش دارند 

(. از سوی 2106و کراوسکی و همکاران،  2121، )استادسولکی

دیگر، کارکرد اجرایی ضعیف یك مسئله مهم کلینیکی و سالمتی 

های عصبی و است. نه تنها به دلیل تأثیر بسیار گسترده آن در آسیب

اختالالت، بلکه به دلیل تأثیر قوی کارکرد اجرایی ضعیف بر نتایج 

( و 2102صیلی )بارکلی، تحصیلی و مشکالتی مانند حافظه، افت تح

(. به دلیل همین نقش 2106های یادگیری )آکورک و بومین، ناتوانی

مهم کارکردهای اجرایی در یادگیری، حافظه و نتایج تحصیلی، 

های ارزیابی تأخیر در کارکردهای اجرایی به عنوان یکی از مؤلفه

تواند به اساسی ارزیابی عصبی کودکان دارای نقص تحصیلی می

 های مدرسه این کودکان مؤثر باشدتوجهی در موفقیتقابل طور 

های اخیر، محققان (. در سال2102)اشتین، آرسوالد و ایبرزباخ، 

هایی که هسته مرکزی کارکردهای اجرایی را اند مهارتتالش کرده

                                                           
1. executive function 
2. self-directed attention 
3. working memory 
4. cognitive flexibility 
5. fluency 

با آن جدا کنند.  های شناختی و مرتبطدهند از تواناییتشکیل می

وابسته به کارکرد اجرایی هستند اما در مانند یادگیری و حافظه که 

ساختار اصلی و هسته مرکزی کارکرد اجرایی اساسی نیستند 

هایی مانند حافظه کاری، (، مهارت2101)کاستالنو و همکاران، 

پذیری به عنوان هسته اصلی در بازداری پاسخ و انعطاف -مهار 

صورت همگانی های مربوط به کارکرد اجرایی بهتوانایی

های متمرکز و هدفمند اند، زیرا آنها برای فعالیتشدهرفتهپذی

اند ضروری هستند و توسط تحقیقات گوناگون نیز پشتیبانی شده

نامارا، ، هومر، پالس، روز، مك0369)صفائیان، علیزاده و فرخی، 

های اصلی کارکرد (. از دیگر حوزه2101پون،  و 2106پاوار، اوبر، 

 2، پردازش متوالی پایدار9شدهکنترلتوان به توجه اجرایی می

، 1ریزی و اجرای هدفمند رفتار(، حل مسئله جدید)برنامه

اشاره کرد، همه این موارد برای شروع و تکمیل  6دهیسازمان

ریزی ضروری هستند و به عنوان های هدفمند و برنامهفعالیت

ر اند )هومشدههای اصلی کارکرد اجرایی در تحقیقات پذیرفتهمؤلفه

های پردازش شناختی (. از طرف دیگر، مهارت2106و همکاران، 

به عنوان  که برای شروع و حین یادگیری مهم هستند ولی

های پایه و مرکزی در کارکردهای اجرایی محسوب مهارت

شوند، اما در عین حال با کارکرد اجرایی ارتباط نزدیکی دارند نمی

(، 2102هوم )بارکلی، گیری مف)به شدت وابسته هستند( شامل شکل

دنیز (، حافظه واقعی )دیاز، رزنده، مالوی2102درک )فولمر،  -فهم 

( و پیشرفت 0362زاده، بهرامی و احدی، و خراسانی 2101و پائولو، 

های مربوط به ( هستند. این مهارت2109تحصیلی )دیاموند، 

از عملکرد و  ریناپذییجدایادگیری و پیشرفت تحصیلی جزء بخش 

ازش شناختی مرتبه باال هستند که افراد دارای تأخیر در کارکرد پرد

ها دچار ضعف جدی و شایع هستند. به عنوان اجرایی در این حوزه

کاری )جزو هسته اصلی سازی حافظهمثال، حافظه واقعی به فعال

های یادگیری وابسته است. در حالی کارکرد اجرایی( در موقعیت

پذیری و مهارت حل مسئله انعطاف گیری مفهوم نیاز بهکه شکل

(. 2101های کارکرد اجرایی( دارد )دیاز و همکاران، جدید )هسته

های مربوط به یادگیری از عملکرد شناختی از آنجا که این حوزه

                                                           
6. controlled attention 
7. sustained sequential processing 
8. novel problem-solving 
9. organization 
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وابسته به کارکرد اجرایی هستند و به دلیل نقش اساسی کارکرد 

ه های مربوط باجرایی در یادگیری و موفقیت تحصیلی، حوزه

یادگیری از عملکرد شناختی در این مقیاس از سنجش کارکرد 

و برای کودکانی که در معرض تأخیر در  اجرایی گنجانده شده

شود )کاستالنو و همکاران، کارکرد اجرایی هستند استفاده می

ی هاستیلچك(. امروزه برای سنجش کارکردهای اجرایی از 2101

ها، به دلیل سهولت لیستكاین چ شود،رفتاری مختلفی استفاده می

در اجرا، امتیازدهی، تفسیر خصوصیات روانسنجی، اعتبار 

اکولوژیکی، پایایی و روایی قوی به عنوان ابزار بالینی معتبری 

و ابرین،  2121)السعدی، کارینگتون و واترز،  اندشده شناخته

(. یکی از اولین اقدامات سنجش 2106کویستو، دسلی و کسی، 

بندی رفتار اجرایی مبتنی بر پرسشنامه، فهرست رتبهکارکردهای 

( بود که اخیراً نسخه 2111)جیوجو و همکاران،  0عملکرد اجرایی

آن  2بندی رفتار عملکرد اجراییفهرست رتبه -تجدیدی نظر شده 

(. عالوه 2109ارائه شده است )جیوجا، ایسکویت، گای و کنورتلی، 

های لیسترایی، سایر چكبندی رفتار عملکرد اجبر فهرست رتبه

 3سنجش کارکردهای اجرایی از جمله مقیاس جامع عملکرد اجرایی

( و پرسشنامه 2103ساله )نیگلری و گلدستین،  01تا  1برای کودکان 

 نیز برای کودکان و نوجوانان 3های اجرایی بارکلینارسایی کنش

مقیاس جامع  الف(. 2100ب و بارکلی،  2100وجود دارد )بارکلی، 

هایی از کارکرد اجرایی مانند توجه، تنظیم عملکرد اجرایی، حوزه

، دهیسازمانپذیری شناختی، مهار پاسخ، شروع، هیجانی، انعطاف

شود. پرسشنامه کاری را شامل میریزی، خودنظارتی و حافظهبرنامه

های زندگی روزمره های اجرایی بارکلی، فعالیتنارسایی کنش

دهی، خود انگیزشی، خودتنظیمی در ت زمان، سازمانمانند مدیری

های لیستکند. این چكگیری میاحساسات و حل مسئله را اندازه

کارکرد اجرایی به طور مؤثر در اقدامات بالینی و تحقیقاتی به عنوان 

ی تأخیرهای کارکرد اجرایی و اختالالت ریگاندازهابزارهایی برای 

های بالینی و همچنین به عنوان معیتبه عنوان اقدامات اولیه در ج

                                                           
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function 

)BRIEF( 
2. Behavior Rating Inventory of Executive Function, 

Second Edition) BRIEF-2( 
3. The Comprehensive Executive Function Inventory 

(CEFI) 
4. Barkley Deficits in Executive Functioning Scale—

Children and Adolescents (BDEFS-CA) 

صورت روانشناختی به -های عصبی اقدامات تکمیلی عالوه بر تست

شوند )ابراهیمی، کسانی، مناتی، یارمحمدی و جداگانه استفاده می

سبولرو،  -کامپوس و پرو  -و کریجر، آمادور  2101فرامرزی، 

2106.) 

های کنونی برای ارزیابی کارکردهای اجرایی از نظر لیستچك

های روایی و پایایی قابلیت اطمینان باالیی را دارند و برای ارزیابی

های معتبر هستند. اما هر یك از این مقیاس کلینیکی و تحقیقاتی

های سنجش کارکرد اجرایی بر روی مجموعه خاصی از مهارت

های اند و برخی از حوزهاصلی کارکرد اجرایی متمرکز شده

عملکرد شناختی که به عنوان هسته و مرتبط با کارکرد اجرایی 

نوان مثال، (. به ع2106اند )اوبری و همکاران، هستند را نادیده گرفته

جامع  بریف و فهرست-بندی رفتاری کارکرد اجراییفهرست رتبه

پذیری انعطاف هایی هستند کهعملکرد اجرایی شامل خرده مقیاس

های شود در حالی که پرسشنامه نارسایی کنش)تغییر( را شامل می

پذیری شناختی را ندارد. در خرده مقیاس انعطاف اجرایی بارکلی

بریف دارای  -بندی رفتاری کارکرد اجرایی رتبهمقابل فهرست 

های توجه در شده نیست )بیشتر آیتمخرده مقیاس توجه کنترل

بریف مربوط  -بندی رفتاری کارکرد اجرایی پرسشنامه فهرست رتبه

جامع عملکرد اجرایی  به حافظه کاری هستند(. در حالی که فهرست

نز، اتسوارت و چن، )ریکو، جمی شودزیر مقیاس توجه را شامل می

های کنترل رفتاری کارکرد عالوه بر این، عمده لیست (.2121

های شناختی مرتبط با یادگیری از جمله درک مطلب و اجرایی دامنه

اند. در واقع را در خود جای نداده 1حافظه واقعی اخباری

های اصلی های بسیار اندکی وجود دارد که هم حوزهلیستچك

های مرتبط با یادگیری که به کارکرد هم حوزهکارکرد اجرایی و 

بنابراین وجود یك  ی کنند.ریگاندازهاجرایی وابسته هستند را 

ای از کامل کارکردهای اجرایی که مجموعه گسترده ستیلچك

های اصلی کارکرد اجرایی )مواردی که در توابع، شامل حوزه

مرتبط  های کارکرد اجرایی و فعالیت قشر جلوی پیشانیقابلیت

های یادگیری و پردازش شناختی مرتبه باالتر که هستند( و حوزه

مرتبط به کارکردهای اجرایی هستند )اما نه به عنوان هسته اصلی( 

رفتاری مبتنی بر کارکرد  ستیلچكشود. همچنین این احساس می

گذاری شود که ای امتیازبندی و نمرهاجرایی باید به روش ساده

                                                           
5. declarative-factual memory 
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آن در تحقیقات بالینی آسان باشد. مقیاس  امکان استفاده از

یادگیری، اجرایی و عملکرد توجه یك نکته مهم در ارزیابی بالینی 

معیارهای دهد که توسط از کارکرد اجرایی را مد نظر قرار می

های کارکرد اجرایی به طور کامل مورد بررسی موجود در پرسشنامه

کرد، مقیاس کارکرد  گیرد. نکته بسیار مهم که باید توجهقرار نمی

ای گسترده از اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری، مجموعه

ای کارکرد اجرایی مربوط به یادگیری های اصلی و هستهمهارت

شود که در ها و پیشرفت تحصیلی را شامل میشناختی، توانایی

های بالینی یا افراد دچار آسیب سیستم عصبی اغلب در جمعیت

های دارند. این مورد توسط پرسشنامه مرکزی این موارد نقص

هسته اصلی کارکردهای اجرایی  گیرد.موجود مورد توجه قرار نمی

توسط مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه  شدهیابیارز شناختی

و یادگیری شامل توجه، سرعت پردازش در شرایطی که نیاز به 

داری و های سازمانی دیدهی )از جمله مهارتتمرکز دارد، سازمان

(، پردازش متوالی پایدار برای دستیابی به اهداف 0فضایی

ریزی و اجرای رفتار هدفمند(، حافظه کاری و حل مسئله )برنامه

( است. و 2100آالی و دوایت، ، مك2102جدید )بارکلی، 

های یادگیری شناختی مربوط به ارزیابی مقیاس کارکرد زمینه

گیری درک و شکل اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری شامل

و پیشرفت تحصیلی است.  3، حافظه اخباری / کاری2مفهوم

گیری مفهوم به دهند که درک و شکلتحقیقات قبلی نشان می

های حافظه کاری وابسته است )ویت و لسینگ، شدت به مهارت

اخباری به توجه اولیه  بلندمدت( و بازیابی اطالعات از حافظه 2102

های حافظه کاری در هنگام رمزگذاری و پردازش ارتباط و مهارت

بر این، تحقیقات قبلی  (. عالوه2121دارند )آنسورد و رابینسون، 

ای کارکرد اجرایی )حافظه کاری های هستهدهد که مهارتنشان می

بین موفقیت تحصیلی و شایستگی تحصیلی در و بازداری( پیش

ن سن مدرسه هستند )کورتس پاسکوال، مونز و رابرز، کودکا

توان گفت، مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد (. در نتیجه می2106

های یادگیری و تحصیلی است توجه و یادگیری، شامل خرده مقیاس

های خواندن، نوشتن و تسلط بر ریاضی را در برگرفته و که مهارت

                                                           
1. Visual-Spatial Organization 
2. comprehension and concept formation 
3. declarative/factual memory 

تیبانی و ارزیابی های اصلی کارکرد اجرایی پشتوسط مهارت

 شوند.می

گویی ، ابزاری معتبر برای پاسخشدهگفتهبا توجه به توضیحات 

به نیاز ارزیابی جامع مربوط به کارکردهای اجرایی و یادگیری 

شود. به همین دلیل معرفی و ارائه ابزار مناسب برای احساس می

ارزیابی جامع کارکردهای اجرایی و یادگیری ضروری است. 

رفتاری کارکرد اجرایی: مقیاس کارکرد اجرایی،  ستیلچك

( 2101کاستالنو، کرونبرگ و پیسونی ) 3عملکرد توجه و یادگیری

شده است. هدف اصلی مقیاس کارکرد اجرایی، برای این امر ساخته

ی عملکرد اجرایی و ریگاندازهعملکرد توجه و یادگیری، 

های قیاسبر خالف سایر م های مربوط به یادگیری است.مهارت

کارکرد اجرایی، این ابزار، شامل اجزای کارکرد اجرایی است که 

های یادگیری که با یادگیری ارتباط نزدیکی دارند و همچنین حوزه

هستند. در این  پذیرآسیببرابر تأخیرهای کارکرد اجرایی  در

رفتاری کارکرد  ستیلچكپژوهش به بررسی پایایی و روایی 

اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری پرداخته اجرایی: مقیاس کارکرد 

لیست رفتاری کارکرد اجرایی: شده است. در حال حاضر این چك

مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری در مدارس، 

رود و در های روانشناسی آمریکا به کار میها و کلینیكدبیرستان

سنجی روانهای پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی و تعیین ویژگی

گردد. بر این جهت بکار گرفتن آن در داخل کشور بررسی می

لیست رفتاری کارکرد اجرایی: اساس هدف این مطالعه معرفی چك

مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری در کودکان و 

 آن است. 9و روایی 1همراه با بررسی پایایی نوجوان

 روش

از نوع تحلیل عاملی  همبستگی -طرح پژوهش حاضر، توصیفی

 02تا  2بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان و نوجوانان سنین 

و والدین آنان بودند.  61 -66شهر اهواز در سال تحصیلی  ساله

به دلیل  پرورش و آموزشدانش آموزان پایه دوازدهم به توصیه 

مراجعه کم به مدرسه و سنگینی برنامه درسی و عدم تکمیل کامل 

کند ( پیشنهاد می2100ها از پژوهش حذف شدند. کالین )هپرسشنام

                                                           
4. The Learning, Executive, and Attention Functioning 

(LEAF) Scale 
5. reliability 
6. Validity 
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زده شده گو به ازای هر پارامتر تخمینپاسخ 21تا  01که اندازه نمونه 

در تحلیل عامل تأییدی برای نمونه کافی است. بر همین اساس 

و  22/00=نفر )میانگین سنی  111کنندگان در پژوهش را مشارکت

ای تصادفی ی خوشهریگنمونهس روش ( بر اسا06/3= انحراف معیار

ای در نظر گرفته شد. به این ترتیب که از میان نواحی چندمرحله

چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز، دو ناحیه انتخاب و از بین 

مدرسه ابتدایی و  20فهرست مدارس ابتدایی و دبیرستان هر ناحیه )

دبیرستان ناحیه  39مدرسه ابتدایی و  12دبیرستان ناحیه سوم و  12

دوم( شش مدرسه )سه مدرسه ابتدایی و سه دبیرستان دخترانه و سه 

مدرسه ابتدایی و سه دبیرستان پسرانه( انتخاب، سپس از هر مدرسه از 

هایی به طور تصادفی انتخاب ، کالسهیپاهمهای موجود کالس

شدند به طوری که در هر منطقه از هر پایه یك کالس دخترانه و 

 21کالس دخترانه و  21کالس،  19 جمعاًپسرانه ) یك کالس

کالس پسرانه در هر منطقه( انتخاب و دانش آموزان به صورت 

گروهی مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین مقیاس کارکرد اجرایی، 

یادگیری و عملکرد توجه توسط والدین تکمیل شده بود. 

کنندگان از نظر بالینی با استفاده از نسخه پنجم راهنمای شرکت

روانشناس بالینی  2توسط  0و آماری اختالالت روانی یتشخیص

پرسشنامه  319گذاری شده بودند. در نهایت تعداد تشخیص

 صورت کامل به دست آمد.به

 ابزار

: در این پژوهش از 2مقیاس یادگیری، عملکرد اجرایی و توجه

ی کارکرد ریگاندازهمقیاس یادگیری، عملکرد اجرایی و توجه برای 

ساله  02تا  2های یادگیری در کودکان و نوجوانان اجرایی و مهارت

(، تدوین شده، 2101که توسط کاستالنو، کرونبرگر و پیسونی )

-استفاده گردید. این مقیاس شامل دو بخش محتوای شناختی 

که  های یادگیری، حافظه و استدالل رااست. که مهارت 3یادگیری

نزدیك و وابسته با کارکرد اجرایی است اما جزو ساختار اساسی 

گیرد. دو خرده مقیاس برای کارکرد اجرایی نیستند، را دربر می

یادگیری مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه  -محتوای شناختی 

 ردیابی و درک اطالعات( . درک و یادگیری مفهوم )0و یادگیری: 

                                                           
1. Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-V( 
2. The Learning, Executive, and Attention Functioning 

(LEAF) Scale 
3. Cognitive-learning 

)به خاطر سپردن و نگهداری اطالعات(. شش  3. حافظه واقعی2

های را به عنوان هسته 1حوزه، محتوای شناختی کارکرد اجرایی

. 3. توجه )توجه پایدار(، 3کنند. کارکرد اجرایی مشخص می

سرعت پردازش )سرعت انجام وظایف شناختی و رفتاری که جزئی 

های . مهارت1جمعی یا تمرکز حواس است(، از تمرکز و حواس

ریزی و تالش . پردازش متوالی پایدار )برنامه9فضایی،  -دیداری 

های ها و فعالیتپایدار به منظور دنبال کردن و تکمیل گام

. حافظه کاری )به یادآوردن و پردازش چند کار 2ای(، چندمرحله

ردازش اطالعات . حل مسئله جدید )آغاز تالش برای پ1همزمان( و 

(. به منظور بهبود 2101جدید یا ناآشنا( )کاستالنو و همکاران، 

(، سه محتوای 2101و همکاران ) کارکرد بالینی مقیاس، کاستالنو

های نیز به این مقیاس اضافه کردند. زیرا نقص 9علمی -تحصیلی 

کارکرد اجرایی غالباً با مشکالت پیشرفت تحصیلی در ارتباط هستند 

های ریاضی )مشکل محاسبه(، . مهارت6(. 2106و دانکن،  )نجونه

های اساسی خواندن )دشواری خواندن، مشکالت . مهارت01

های بیان نوشتاری )نوشتار ضعیف یا دشواری . مهارت00آوایی( و 

آیتم در نظر گرفته شد و در  1و کندی در نوشتن(. برای هر عامل 

بندی رتبه 3-1یاس لیکرت ها در مقآیتم ایجاد شد. آیتم 11نتیجه 

خرده مقیاس نمره  00آیتم مربوط به هر  1اند. و با جمع بستن شده

دهنده مشکالت آید به طوری که نمرات باالتر نشانکل به دست می

 (.2110بیشتری هستند. )فریس، یالچین، هاردر و هلینجستین، 

وند ش)اغلب( برای رفتارهایی که باعث ایجاد مشکل می 2بندی رتبه

)بعضی اوقات( برای انعکاس  0شود در حالی که گزینه استفاده می

رفتارهایی است که ممکن است بیش از حد متوسط رخ دهند اما 

بنابراین میانگین امتیازهای مربوطه به  کنند.مشکل بزرگی ایجاد نمی

دهد که برای پنج ماده هر خرده مقیاس نشان می 2انتخاب گزینه 

آن خرده مقیاس بیش از حد متوسط رخ داده و  رفتارهای مربوط به

کنند. همچنین در افتند و ایجاد مشکل میتقریباً هر روز اتفاق می

مالک برای  3مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری، 

: در این محدوده 3-1 تفسیر مشکالت در نظر گرفته شده: محدوده

و محدوده  : وجود مشکالت مرزی1-6مشکلی نیست، محدوده 

(. شکل 2101: وجود مشکالت اصلی )کاستالنو و همکاران، 01-01

                                                           
4. Factual Memory 
5. Cognitive Executive function 
6. Academic 
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کنونی پرسشنامه توسط یك مترجم زبان انگلیسی و دانشجوی 

دکتری روانشناسی تربیتی زیر نظر اساتید راهنما به فارسی ترجمه 

فکری و مشورت گروه در جهت روان کردن شد و پس از هم

به زبان انگلیسی برگردانده شد،  مجدداً سؤاالتترجمه تالش شد. 

ی و سنجروان نفر از اساتید روانشناسی، 1سپس پرسشنامه در اختیار 

روایی محتوایی پرسشنامه و تناسب  هاآنتربیتی قرار گرفت و علوم

ی پرسشنامه را تأیید کردند. این پرسشنامه در حال حاضر در هاتمیآ

انشناسی برای ارزیابی های رومدارس ابتدایی و دبیرستان و کلینیك

ساله آمریکا مورد آزمایش قرار  02تا  2بالینی کودکان و نوجوانان 

چندین پرسشنامه اصلی مربوط به  کنندگان همچنینگیرد. شرکتمی

کارکردهای اجرایی )توجه و تمرکزحواس( و پیشرفت تحصیلی را 

 -در جهت تعیین روایی سازه  ی بالینیهاشیآزمابه عنوان بخش از 

 همگرا تکمیل کردند.

گیری کنترل توجه، : برای اندازه0واژه -آزمون استروپ رنگ 

افزار آزمون استروپ استفاده تمرکز حواس و توجه متمرکز از نرم

( تهیه شده است. آزمون 0621شود. این آزمون توسط گلدن )می

استروپ توانایی مهار یك فرآیند کامالً آگاهانه / خودکار )خواندن 

نام بردن رنگ شده )کلمه( را در برابر یك فرایند پر تالش / کنترل

جوهر( برای یکسری از کلمات رنگی )قرمز، آبی و سبز( را 

سنجد، رنگ جوهر با خود کلمات ناسازگار است )گلدن، می

آید شامل: زمان هایی که از این ابزار به دست می(. نمره0621

واکنش و تعداد خطاهای آزمودنی روی هر سه کارت. نمره تداخل 

اسبه نمره تفاوت زمانی بین زمان الزم که در این آزمون از طریق مح

شود. تعداد باشد محاسبه میمی Dدر مقابل کارت  Cبرای کارت 

(. در 0360شود )ناظر، خطا و زمان الزم برای هر کارت ثبت می

از طریق روایی  ( روایی ابزار0363پژوهش قویدل ریزه و فدردی )

 دهندهنشان به دست آمد که 23/1همزمان با آزمون عملکرد پیوسته 

( پایایی 0360روایی سازه مناسب است. همچنین، در پژوهش ناظر )

آزمون با گروه آزمون و پسابزار از طریق ضریب همبستگی پیش

و در پاسخ  29/1گواه در پاسخ صحیح همخوان رنگ و اسم کلمه 

به  61/1صحیح ناهمخوان )نام بردن رنگ بدون توجه به اسم کلمه( 

پژوهش، برای بررسی پایایی ابزار از روش دست آمد. در این 

 به دست آمد. 11/1بازآزمایی استفاده شد و مقدار 

                                                           
1. Stroop Color and Word Test (SCWT( 

توجه پایدار افراد از تکلیف  گیریاندازه: برای 2تکلیف سیمون

شود. این تکلیف ( استفاده می2102یاماگوچی و پروکتور، ) سیمون

 5مون( با نام تکلیف سیمون و اثر سی0693اولین بار توسط سیمون )

شده بود. در این تکلیف توجه افراد از یك مسیر دوگانه ساخته 

اتفاق  خودکارصورت ی پاسخ بهسازفعالکند که طبق آن، عبور می

صورت هوشمندانه که فرد باید افتد و کنترل مسیرهای پاسخ بهمی

توجه خود بر پاسخ به محرک اصلی در حین انجام فعالیت تکراری 

(. در این تکلیف، 0663لیانگ و البر،  حفظ کند. )دی جونگ،

هایی در فواصل گیرد و محرککودک در جلوی مانیتور قرار می

شوند. در ثانیه به صور تصادفی ارائه می 3/2و  1/0زمانی منتخب بین 

شود. از این تکلیف یك دایره آبی و یك دایره قرمز ارائه می

ها فقط دایرهشود بدون توجه به محل قرارگیری کودک خواسته می

بر اساس کلید مربوط به هر دایره پاسخ دهد. در واقع بدون در نظر 

ها(. ها )سمت راست یا چپ بودن دایرهگرفتن موقعیت فیزیکی دایره

گذاری شوند. نمرهدقیقه ارائه می 0مرحله در  21این کار در طی 

زمان پایان( و اطالعات الزم شامل،  =3اشتباه و  =2صحیح،  =0)

ها و ها با مکان آنسازگار با ناسازگار بودن کلید مربوط به دایره

(، 2102یاماگوچی و پروکتور ) (.msزمان مربوط به پاسخ صحیح )

پایایی این ابزار را با استفاده از همبستگی بین دو بعد سازگار و 

ضر پایایی ابزار به به دست آوردند. در پژوهش حا 11/1ناسازگار 

 به دست آمد. 60/1روش باز آزمایی مقدار 

های : از میان آزمون3های وودکاک جانسون نسخه سومآزمون

های پیشرفت تحصیلی وودکاک پیشرفت تحصیلی، مجموعه آزمون

ابزارهای موجود در سطح جهان  نیترپراستفادهجانسون یکی از  -

های شناختی وودکاک در سال نسخه سوم مجموعه آزمونباشد. می

پیشرفت تحصیلی با استفاده از منتشر گردید، توسط وودکاک  2110

های وودکاک جانسون سه خرده آزمون و یك نمره کل آزمون

های وودکاک جانسون از دو بخش ارزیابی شد. آزمون 3 نسخه

های اییهای توانو آزمون های پیشرفت وودکاک جانسونآزمون

این دو مجموعه  تشکیل شده است. 1شناختی وودکاک جانسون

گیری توانایی ذهنی عمومی، آزمون با هم نظام جامعی برای اندازه

                                                           
2. Simon task 
3. Simon task and the Simon effect 
4. Woodcock-Johnson III Tests of Achievement 
5. WJ III Tests of Cognitive Abilities 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_effect
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های شناختی خاص، استعداد تحصیلی، زبان شفاهی، و توانایی

خرده مقیاس  3در این پژوهش از  .کنندفراهم میتحصیلی پیشرفت 

برای مطابقت با خرده انسون بخش تحصیلی آزمون وودکاک ج

استفاده تحصیلی مقیاس یادگیری، اجرایی و عملکرد توجه مقیاس 

مهارت خواندن اساسی )ترکیبی از نمرات شناسایی کلمه  شده است.

های شناسایی و خواندن کلمه(، حروف، خواندن آوایی، مهارت -

ی دانش رسمی حساب و ریگاندازهخرده آزمون محاسبه )

محاسبه ریاضی( و خرده آزمون نوشتن )بیان کتبی برای های مهارت

نوشته  هادر پاراگرافشوند یا جمالتی که به تنهایی نوشته می

(. در پژوهش 0363اند( )شکرزاده، افروز، کامکاری و دوایی، شده

(، ضرایب همبستگی بین نمره کل از 0363شکرزاده و همکاران )

با نمره کل از نسخه چهارم  جانسوننسخه سوم مقیاس وودکاک 

آموزان بالینی یا ناتوان مقیاس هوشی وکسلر در گروه دانش

است که دالیل مستند و تجربی در زمینه  11/1یادگیری فراتر از 

 و روایی همزمان خوب در گروه بالینی به دست آمده است. ناگلیری

 هایگروه همه برای اعتبار ضرایب ( جهت محاسبه2100گلدشتاین )

 آلفای روش از با استفاده استاندارد، هایمجموعه آزمون در نیس

 آمده دست به ضرایب و پرداخته درونی محاسبه تجانس به کرونباخ

 ،افتهیتوسعه هایآزمون مجموعه برای و 63/1تا  10/1دامنه  در

 ذکر به به دست آمد. الزم 60/1تا  29/1دامنه  در اعتبار ضرایب

 دامنه در یادگیری ناتوان آموزاندانش برای اعتبار ضرایب است،

گزارش شده است. در این پژوهش، پایایی ابزار به  11/1تا  21/1

روش آلفای کرونباخ برای نمره کل آزمون پیشرفت تحصیلی 

 به دست آمد. 62/1جانسون مقدار  -وودکاک 

لیست رفتاری استفاده شده چك همچنین در این پژوهش از دو

 است:

بندی : فهرست رتبه0دی رفتار عملکرد اجراییبنفهرست رتبه

توسط جیویا، ایسکوئیس، استیون، گای و  رفتار عملکرد اجرایی

برای ارزیابی رفتار عملکرد اجرایی کودکان  (2111) کنورسی

 دارای دو فرم والدین و معلمین پرسشنامه. این شده استساخته

دهد که باشد و هشت خرده مقیاس را مورد ارزیابی قرار میمی

اند از بازداری، جابجایی توجه، کنترل هیجان، آغازگری، عبارت

دهی و نظارت. ریزی راهبردی، تغییر، سازمانکاری، برنامهحافظه

                                                           
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function 

)BRIEF( 

باشد که های معتبر و قابل اعتماد میفهرست مذکور یکی از آزمون

پردازد و در بین سایر ایی میبه سنجش کارکردهای اجر

های مربوط به کارکردهای اجرایی به خاطر این که رفتار پرسشنامه

دهد دارای ارزش افراد را در زندگی واقعی مورد ارزیابی قرار می

 (. این فهرست2103، 2باشد )ممیسویك و سینانویكفراوانی می

یا رفتارهای کودک را در مدرسه و که باشد سؤال می 19دارای 

. در (2111دهد )گای و همکاران، منزل مورد بررسی قرار می

تحقیقات انجام گرفته میانگین آلفای کرونباخ به دست آمده بین 

باشد و همبستگی به دست آمده از بازآزمایی بعد می 61/1و  12/1

به دست  13/1تا  22/1های فرم والدین نیز هفته برای مقیاس 3از 

دهد این پرسشنامه از پایایی بهتری نسبت می آمده که این نتایج نشان

(. 2111های قبلی برخوردار است )جیجویا و همکاران، به پرسشنامه

( به بررسی 0369عبدالمحمدی، علیزاده، غدیری، طیب لی و فتحی )

بندی رفتار عملکرد اجرایی در سنجی فهرست رتبههای روانویژگی

از مدل تك عاملی  ساله پرداختند که نتایج 02تا  9کودکان 

کارکردهای اجرایی حمایت کرد. همچنین آلفای کرونباخ به دست 

دهنده همسانی محاسبه شده است که نشان 63/1تا  91/1آمده بین 

باشد. در این پژوهش، پایایی ابزار به روش آلفای درونی باال می

 به دست آمد. 61/1کرونباخ مقدار 

: 3مشکالت توجه و عالئم نافرمانی -فعالی مقیاس رفتار بیش

مشکالت توجه و عالئم  -فعالی مقیاس کوتاه شده رفتار بیش

در دو نسخه گزارش دهی والدین و معلمان توسط لوی،  نافرمانی

ار ( برای بررسی عالئم اصلی اختالل رفت2103کرونبرگ و دان )

آیتم بوده  22و بیش فعالی تهیه شده است. این مقیاس شامل  3ایذایی

و پنج نمونه عالئم اولیه را برای هر یك از چهار اختالل زیر بر 

اساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 

، بیش فعالی از نوع توجهیبکند: بیش فعالی از نوع غالباً مشخص می

ای و اختالل سلوک. مقیاس ختالل نافرمانی مقابلهبسیار پر تحرک، ا

مشکالت توجه و عالئم نافرمانی از  -فعالی کوتاه شده رفتار بیش

مفید است و شامل  ADHDنظر بالینی برای ارزیابی کودکان مبتال به 

تکانشگری، رفتار  -فعالی چهار خرده مقیاس مشکالت توجه، بیش

                                                           
2. Memisevic & Sinanovic 
3. Conduct-Hyperactive-Attention Problem Oppositional 

Symptom (CHAOS( 
4. Disruptive Behavior Disorder [DBD] 
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(. در این 2103ای و اختالل سلوک است )لوی و همکاران، مقابله

ی و نظمیب -ی دقتیبمطالعه، فقط خرده مقیاس مشکالت توجه که 

سنجد استفاده مشکل در حفظ توجه و کنترل در هنگام فعالیت را می

اغلب(  =3هرگز تا =1) 3تا  1ها در طیف لیکرت شده است. پاسخ

مشکالت توجه و  -فعالی مقیاس رفتار بیش قرار دارند. مشابه بریف،

نافرمانی دارای سازگاری داخلی باالیی است هر دو فرم معلم  عالئم

رنج  نیب نانیاطم تیقابلو  61/1تا  60/1و والدین در رنج بین 

 - نیوالد یبرا r= 30/1 وپدر  -مادر  یبرا r= 11/1) باال تامتوسط 

مقیاس از طریق بازآزمایی به دست آمد. همچنین پایایی معلم( 

 -فعالی های مقیاس رفتار بیشمجدد برای کلیه خرده مقیاس

-93/1) مشکالت توجه و عالئم نافرمانی بسیار قوی به دست آمد.

11/1r=)  ،(. روایی محتوایی مقیاس توسط 2103)لوی و همکاران

پزشك کودک، دو مددکار اجتماعی پنج متخصص بالینی )دو روان

(. 2103بالینی تأیید شد )لوی و همکاران،  روانشناسك بالینی و ی

این ابزار برای اولین بار در این پژوهش اعتباریابی شده است. در این 

پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و 

بازآزمایی مجدد استفاده شد. پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ 

آمد. در روش بازآزمایی  به دست 62/1مقدار  هابرای کل ماده

حاصل شد که نشان از پایا بودن مناسب ابزار است.  16/1مقدار 

ی روایی ابزار از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. بررسبرای 

 ی بررسی و تأیید شدند.دییتأها از طریق تحلیل عاملی روایی ماده
CMIN= 71.40, Df= 55, CMIN/df= 2.29, IFI= 0.91, CFI= 

0.91, RMSEA= 0.05 

 هايافته

ساله  02تا  2نفر از کودکان  319در پژوهش  کنندگانشرکت

ی مربوطه توسط والدین آنان هاپرسشنامهشهر اهواز بودند که 

روایی محتوایی پرسشنامه، در مرحله بعد  دییتأتکمیل شد. بعد از 

ی آماری هامشخصهانجام شد. برای این منظور  0تجزیه و تحلیل ماده

، ضریب تشخیص سؤالمقیاس شامل میانگین، انحراف استاندارد هر 

)ضریب همبستگی هر سؤال با خرده مقیاس مرتبط و نمره  هاسؤال

سؤالی( و ضریب آلفای کرونباخ در صورت  11کل مجموعه 

ها مثبت حذف هر سؤال محاسبه شد. ضرایب تشخیص همه سؤال

بستگی قابل قبولی با نمره کل ها همبود و نشان داد که تمام سؤال

ها نیست. از ماده كیچیه( و نیاز به حذف 0 مقیاس دارند )جدول

                                                           
1. Item analysis 

برای بررسی پایایی نسخه فارسی مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد 

استفاده شد.  3و ثبات 2توجه و یادگیری از دو روش همسانی درونی

برای  در بررسی همسانی درونی مقیاس، آلفای کرونباخ محاسبه شد.

استفاده شد بدین منظور  3بررسی ثبات مقیاس از روش بازآزمایی

به نسخه  مجدداًروزه  31نفر از والدین در یك بازه زمانی  011تعداد 

فارسی مقیاس پاسخ دادند و ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات 

به منظور  این، بر حاصل از دو بار اجرای مقیاس محاسبه شد. افزون

 11 روی بر تأییدی عامل عامل )روایی سازه(، تحلیلبررسی ساختار 

مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری در مورد  آیتم

یك نمونه تصادفی از کودکان دبستانی پایه اول تا کالس یازدهم 

 تأییدی عامل تحلیل از دلیل این به است ذکر به گرفت. الزم انجام

 این در که گردید استفاده سمقیا بررسی روایی سازه این منظور به

 جای به است هاعامل این معرف که متغیرهایی و هاراهبرد، عامل

 روش توسط سازنده مقیاس این در آغاز تحلیل، از شدن پدیدار

 که شودمی تعیین آماری شیوه از استفاده با اند. سپسشده مشخص

های خوبی با داده چه به و اندازه چه تا نظری فرضی ساختار این

(. همچنین، ضرایب همبستگی 2100تجربی برازش دارد )کالین، 

های نسخه فارسی مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد بین خرده مقیاس

گردید. الگوی ضرایب همبستگی بین  محاسبهتوجه و یادگیری 

دهد که روابط درونی خوبی نشان می 2ها در جدول خرده مقیاس

وجود دارد. در آخر، برای بررسی روایی مالکی ها بین خرده مقیاس

از نوع همگرا، ضریب همبستگی بین نسخه فارسی مقیاس کارکرد 

بندی رفتار عملکرد رتبه اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری با

مشکالت توجه و  -فعالی اجرایی و مقیاس کوتاه شده رفتار بیش

خه فارسی ( و روایی همگرای سازه نس3 عالئم نافرمانی )جدول

مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری با ابزارهای 

عصب روانشناختی کارکردهای اجرایی )آزمون رنگ واژه و 

تکلیف سیمون( و آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون در 

 به دست آمده است. 9و  1جدول 

 

                                                           
2. Internal consistency 
3. Stability 
4. Test/ retest 
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 تحلیل ماده و پایایی نسخه فارسی مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری هایشاخص .0جدول

 هاخرده مقیاس
 انحراف معیار میانگین هاآیتم

همبستگی با نمره 

 کل

آلفای کرونباخ در 

 صورت حذف سؤال

بازآزمایی از 

 طریق والدین

آلفای 

 کرونباخ

-شناختی 

 یادگیری

 درک و یادگیری مفهومی

 11/1 30/1 11/1 63/1 0 ماده

**30/1 12/1 

 13/1 33/1 62/1 30/0 2 ماده

 26/1 31/1 19/0 22/0 3 ماده

 91/1 36/1 63/1 22/0 3 ماده

 20/1 32/1 61/1 31/0 1 ماده

 حافظه واقعی

 19/1 33/1 0/11 23/0 9 ماده

**20/1 16/1 

 12/1 11/1 66/1 21/0 2 ماده

 96/1 33/1 61/1 13/0 1 ماده

 91/1 10/1 63/1 32/0 6 ماده

 20/1 11/1 63/1 31/0 01 ماده

کارکرد اجرایی 

 شناختی

 توجه

 60/1 12/1 10/0 10/0 00 ماده

**12/1 61/1 

 13/1 36/1 69/1 62/0 02 ماده

 13/1 39/1 62/1 63/0 03 ماده

 29/1 32/1 61/1 12/2 03 ماده

 12/1 10/1 13/1 39/0 01 ماده

 سرعت پردازش

 11/1 12/1 12/0 20/0 09 ماده

**19/1 60/1 

 13/1 11/1 12/0 33/0 02 ماده

 26/1 31/1 11/0 10/0 01 ماده

 61/1 11/1 9/01 62/0 06 ماده

 62/1 31/1 61/1 63/0 21 ماده

 بصری -سازمان دیداری 

 19/1 10/1 13/0 12/2 20 ماده

**16/1 11/1 

 12/1 92/1 13/0 19/2 22 ماده

 11/1 13/1 61/1 11/1 23 ماده

 22/1 11/1 02/0 10/0 23 ماده

 22/1 32/1 62/1 12/0 21 ماده

 پردازش متوالی پایدار

 60/1 33/1 12/0 22/0 29 ماده

**22/1 12/1 

 63/1 12/1 12/0 29/0 22 ماده

 21/1 11/1 63/1 21/2 21 ماده

 12/1 36/1 11/0 60/0 26 ماده

 26/1 32/1 12/0 93/0 31 ماده

 حافظه کاری

 69/1 13/1 69/1 20/0 30 ماده

**11/1 61/1 

 12/1 31/1 13/0 01/2 32 ماده

 13/1 10/1 62/1 13/0 33 ماده

 63/1 39/1 11/0 23/0 33 ماده

 16/1 39/1 01/0 93/0 31 ماده

 حل مسئله جدید

 11/1 39/1 61/1 11/0 39 ماده

**93/1 63/1 

 23/1 31/1 12/0 22/0 32 ماده

 26/1 33/1 01/0 03/0 31 ماده

 12/1 33/1 11/0 00/0 36 ماده

 11/1 11/1 12/0 19/1 31 ماده

 های ریاضیمهارت علمی -تحصیلی 

 19/1 90/1 06/0 11/0 30 ماده
 13/1 32/1 21/0 32/0 32 ماده 12/1 12/1**

 30/1 39/1 01/0 91/0 33 ماده
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 تحلیل ماده و پایایی نسخه فارسی مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری هایشاخص .0جدول

 31/1 32/1 20/0 06/0 33 ماده

 32/1 11/1 02/0 19/0 31 ماده

 مهارت خواندن پایه

 29/1 16/1 16/0 29/0 39 ماده

**11/1 16/1 

 16/1 30/1 12/0 12/0 32 ماده

 91/1 31/1 16/0 01/0 31 ماده

 23/1 33/1 13/0 02/0 36 ماده

 21/1 12/1 12/0 21/0 11 ماده

 مهارت بین نوشتاری

 16/1 11/1 01/0 11/0 10 ماده

*26/1 62/1 

 21/1 32/1 01/0 20/0 12 ماده

 91/1 13/1 10/0 11/0 13 ماده

 93/1 91/1 01/0 11/0 13 ماده

 13/1 13/1 12/0 13/0 11 ماده
 

 

 پرسشنامه کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری های. ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس2جدول

 LEAF 0 2 3 3 1 9 2 1 6 01 00خرده مقیاس 

           - درک و یادگیری مفهومی

  - 23/1* حافظه واقعی
        

         - 39/1** 13/1* توجه

        - 33/1* 19/1* 21/1* سرعت پردازش

       - 29/1* 33/1* 31/1** 32/1* دیداری -سازمان بصری 

      - 32/1* 33/1* 12/1** 30/1* 36/1* پردازش متوالی پایدار

     - 31/1* 31/1* 23/1* 31/1* 10/1* 13/1* حافظه کاری

    - 12/1** 36/1* 13/1* 33/1* 32/1* 11/1** 21/1* جدید حل مسئله

   - 22/1* 31/1* 39/1* 23/1* 33/1* 32/1* 21/1** 11/1** مهارت حساب

 - - 21/1* 06/1* 32/1* 11/1** 22/1* 33/1* 33/1* 33/1* 36/1** مهارت خواندن پایه

 - 31/1** 30/1** 32/1** 10/1** 32/1** 33/1** 31/1** 16/1** 32/1** 11/1** مهارت بیان نوشتاری

 

 

 های از لحاظ سنی روایی افتراقی از طریق مقایسه خرده مقیاسبررس .3جدول

  هاخرده مقیاس
 ساله 02تا  02 ساله 2-00

T داریسطح معنی 
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 یادگیری-شناختی
 112/1 10/1 11/1 63/9 61/3 31/2 درک و یادگیری مفهومی

 116/1 12/1 23/1 32/2 0/1 03/2 حافظه واقعی

 کارکرد اجرایی شناختی

 21/0 69/1 06/1 13/6 03/1 19/00 توجه

 16/1 33/1 10/1 31/6 13/3 66/6 سرعت پردازش

 230/1 63/1 90/3 13/1 13/3 96/1 دیداری -سازمان بصری 

 30/0 90/1 22/1 2/6 3/61 01/01 پردازش متوالی پایدار

 12/1 11/1 32/1 36/6 12/1 10/01 حافظه کاری

 00/1 93/1 31/1 39/2 01/1 23/2 حل مسئله جدید

 تحصیلی

 21/1 12/1 00/9 39/1 32/9 13/1 مهارت حساب

 23/0 11/0 69/1 32/9 60/1 12/2 مهارت خواندن پایه

 11/1 01/1 16/9 33/6 3/1 0/01 مهارت بیان نوشتاری
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روش ی روایی افتراقی و قدرت تشخیص مقیاس با بررسبرای 

 T-Testها از لحاظ دو گروه سنی از روش مقایسه خرده مقیاس

دار ی مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از نبود تفاوت معنیدوگروه

این  دهندهنشانها بود که بین دو گروه سنی از لحاظ خرده مقیاس

های سنی پژوهش معتبر که مقیاس برای تمام گروه واقعیت است

 .است

جهت انجام روایی همزمان، عالوه بر مقیاس یادگیری، عملکرد 

بندی رفتار لیست رفتاری شامل: رتبهتوجه و یادگیری، ابتدا دو چك

مشکالت  -فعالی عملکرد اجرایی و مقیاس کوتاه شده رفتار بیش

توجه و عالئم نافرمانی اجرا شد. به همین دلیل اثرهای ناشی از 

روایی همزمان  3ترل گردید. جدول ها کنترتیب تکمیل مقیاس

های مقیاس یادگیری، عملکرد توجه و یادگیری، خرده مقیاس

فعالی بندی رفتار عملکرد اجرایی و مقیاس کوتاه شده رفتار بیشرتبه

 درگذارد. نمایش می را بهمشکالت توجه و عالئم نافرمانی  -

 یریاجرایی، عملکرد توجه و یادگ کارکردمقیاس مطالعه حاضر، 

 بندی رفتار عملکرد اجراییفهرست رتبه اسیپنج خرده مق که با

 شد:  سهیدارند مقا یهمپوشان

 ای دهیا جادیا ها،/ فعالیت فی)شروع وظا . آغاز کردن0

مقیاس یادگیری، مربوط به  اسیمق خرده حل مسئله؛ یراهکارها

 یکار حافظه. 2 است(، دیحل مسئله جدعملکرد اجرایی و توجه، 

های مقیاس خرده ،فیانجام وظا یمدت براکوتاه یکار)حافظه

اند از عبارتمقیاس یادگیری، عملکرد اجرایی و توجه مربوط به 

 تیریدهی )مدسازمان - ریزیبرنامه. 3و توجه(،  یکارحافظه

مطالب  دهیسازمان اهداف، نییتع ،ندهیآوظایف و  یفعل یتقاضاها

مقیاس یادگیری، عملکرد مربوط به  اسی. خرده مقنوشتاریو  بیانی

مواد  دهیسازمان. 3 است(، داریپا یپردازش متوال اجرایی و توجه

مقیاس یادگیری،  مربوط به اسیمتعلقات؛ خرده مق یساز)مرتب

  و است( فضایی -دیداری سازمان  عملکرد اجرایی و توجه،

در مقیاس یادگیری،  یاسیخرده مق چیه نظارتی،)خود  . نظارت1

تا  این متغیر، اما ستین به این مورد مربوطه ملکرد اجرایی و توجهع

در  داریهای توجه و پردازش مداوم پابا خرده مقیاس یحدود

 عالوه دارد(. یهمپوشانمقیاس یادگیری، عملکرد اجرایی و توجه 

با خرده مقیاس یادگیری، عملکرد اجرایی و توجه  جی، نتانیبر ا

مشکالت توجه و عالئم  -فعالی کوتاه شده رفتار بیش اسیمق

شد و  سهی( مقایتوجهیپرتی، ب، حواسینظمی، بیدقتی)ب نافرمانی

مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد مربوط به توجه،  اسیخرده مق

 .است توجه و یادگیری

یادگیری و  -شناختی  هایمقیاس، خرده 3طبق نتایج جدول 

اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری، با خرده شناختی مقیاس کارکرد 

 -فعالی مقیاس مشکالت توجه مقیاس کوتاه شده رفتار بیش

های فهرست مشکالت توجه و عالئم نافرمانی و خرده مقیاس

بندی رفتار عملکرد اجرایی رابطه همبستگی دارند )به جز حافظه رتبه

ی با واقعی در مقیاس یادگیری، عملکرد توجه و کارکرد اجرای

بندی رفتار عملکرد اجرایی(. دهی مواد مقیاس فهرست رتبهسازمان

مهم،  نکته فراتر رفته است. =r 11/1ها از از همبستگی 0/3 تقریباً

مقیاس یادگیری، عملکرد  یریادگی -ی های شناختخرده مقیاس

فهرست های با خرده مقیاس یادیز ، ارتباطتوجه وکارکرد اجرایی

فعالی و مقیاس کوتاه شده رفتار بیش عملکرد اجراییبندی رفتار رتبه

های مربوط به عملکرد حوزهمشکالت توجه و عالئم نافرمانی که  -

 .دهندرا نشان می ییاجرا

 -های شناختی همبستگی برای خرده مقیاس ،گرید یاز سو

یادگیری و شناختی مقیاس کارکرد اجرایی مقیاس یادگیری، 

ای در رایی که هیچ خرده مقیاس مربوطهعملکرد توجه و کارکرد اج

و مقیاس کوتاه شده رفتار  بندی رفتار عملکرد اجراییفهرست رتبه

مشکالت توجه و عالئم نافرمانی نداشتند به طور کلی  -فعالی بیش

 دار بودند.بسیار پایین بودند اگر چه بیشتر آنها از نظر آماری معنی
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بندی رفتار عملکرد اجرایی و مقیاس کوتاه شده رفتار های مقیاس یادگیری، عملکرد توجه و یادگیری با پرسشنامه رتبهروایی همزمان خرده مقیاس بیضرا .3جدول

 مشکالت توجه و عالئم نافرمانی -فعالی بیش

 LEAFخرده مقیاس  
 BRIEFخرده مقیاس  CHAOSخرده مقیاس 

 خودنظارتی دهی موادسازمان ریزیبرنامه کاریحافظه شروع کردن مشکالت توجه

 یادگیری-شناختی
 13/1* 02/1** 91/1** 90/1** 11/1** 11/1** درک و یادگیری مفهومی

 21/1** 09/1 31/1** 11/1** 30/1** 30/1** حافظه واقعی

 کارکرد اجرایی شناختی

 91/1** 12/1** 91/1** 21/1** 91/1** 12/1** توجه

 31/1** 21/1* 33/1** 93/1** 31/1** 99/1** سرعت پردازش

 13/1** 12/1** 20/1** 16/1** 91/1** 11/1** دیداری -سازمان بصری 

 90/1** 33/1** 22/1** 12/1** 92/1** 12/1** پردازش متوالی پایدار

 90/1** 30/1** 11/1** 99/1** 92/1** 21/1** حافظه کاری

 11/1** 22/1** 12/1** 31/1** 20/1** 93/1** حل مسئله جدید

 تحصیلی

 26/1* 01/1* 21/1** 21/1** 09/1** 22/1** مهارت حساب

 23/1** 12/1 33/1** 39/1** 39/1** 30/1** مهارت خواندن پایه

 31/1** 02/1* 31/1** 31/1** 32/1** 33/1* مهارت بیان نوشتاری

 
 

مقیاس یادگیری،  تحصیلیهای خرده مقیاس نیب یهمبستگ

فهرست های و خرده مقیاس عملکرد توجه و کارکرد اجرایی

فعالی و مقیاس کوتاه شده رفتار بیش بندی رفتار عملکرد اجراییرتبه

تر از توجهی پایینبه طور قابل زین مشکالت توجه و عالئم نافرمانی -

ری، عملکرد توجه و مقیاس یادگیهای خرده مقیاس نیب یهمبستگ

و مقیاس  بندی رفتار عملکرد اجراییکارکرد اجرایی با فهرست رتبه

 بود. مشکالت توجه و عالئم نافرمانی -فعالی کوتاه شده رفتار بیش

های مقیاس یادگیری، ، روایی همزمان بین خرده مقیاس1در جدول 

ابزارهای عصب روانشناختی کارکردهای اجرایی  وعملکرد توجه 

زمون رنگ واژه و تکلیف سیمون( از طریق روابط همبستگی )آ

های خرده مقیاس نیب یهای منفهمبستگی گزارش شده است.

یادگیری، عملکرد توجه مقیاس یادگیری، عملکرد توجه و کارکرد 

)نمرات باالتر  آزمون رنگ واژه و تکلیف سیمون و نمرات اجرایی

بهتر کرد اجرایی کارنشانگر  آزمون رنگ واژه و تکلیف سیمون

 یهای عصبکودکان در ارزیابیعملکرد بهتر دهد است( نشان می

مقیاس یادگیری، عملکرد مشکالت کمتر در  درنتیجه روانشناختی

است. )مقیاس یادگیری، عملکرد توجه در جهت شناسایی ضعف 

 یراستا دردر کارکردهای اجرایی، توجه و یادگیری است(. 

 یاتی( از نظر عملr ریها )مقادهمبستگی های منتشر شده،کنوانسیون

 فیبزرگ تعر ای( =r 31/1(، متوسط )=r 01/1صورت کوچك )به

 یابیهای دستآزمون یبرا (.0662؛ کوهن، =r 11/1اند )شده

مقیاس یادگیری،  یهای علم، خرده مقیاسپیشرفت تحصیلی

 انیو ب هی، خواندن پااتیاضی)ر عملکرد توجه و کارکرد اجرایی

و خرده آزمون  تیارتباط را با نمرات کامپوز نیشتری( بیکتب

 ،های نوشتنو نمونه هیمربوطه )محاسبه، خواندن پا پیشرفت تحصیلی

 از آمده دست به هایداده برازش میزان منظور به ( دارند.9جدول 

پرسشنامه که توسط  319) ابتدایی شهر اهواز، آموزان دانش جمعیت

 AMOS افزارنرم توسط شده فرض مدلوالدین تکمیل شده بود( 

تأییدی سطح باالتر مرتبه اول مورد  همراه با تحلیل عامل 22 نسخه

سنجش قرار گرفت. همچنین با توجه به مشخص بودن خرده 

عامل اصلی: عامل  3ها در پرسشنامه نسخه اصلی که شامل مقیاس

خرده مقیاس، عامل دوم کارکردهای  2یادگیری با  -اول شناختی 

خرده  3خرده مقیاس و عامل سوم تحصیلی با  9اجرایی شناختی با 

اندازه  1های برازش در مدل این مدل با مقیاس، بررسی شاخص

از.:  اندعبارتهای برازندگی برازش ارزیابی شد. مقادیر شاخص

(، df2χ/آزادی ) بر درجه تقسیم کای (، مجذور2xمجذور کای )

برازش  نیکویی افتهیلیتعد(، شاخص GFI) برازش نیکویی شاخص

(AGFIشاخص ،) برازش ( تطبیقیCFIشاخص ،) افزایشی  برازش

(IFIشاخص ،) هنجار برازش ( شدهNFIو ریشه ) میانگین دوم 

 2جدول  در که طورهمان(. RMSEAخطای تقریب ) مجذورات

 بیانگر مدل طراحی شده برای برازش هایشاخص شود،می مشاهده

(. نتایج نشان داد 2100است )کالین،  مدل با هاداده بودن برازنده

 که مدل مرتبه اول سه عاملی از برازش خوبی برخوردار است.

ها روی عامل نشانگر آن است که همه آیتم 0محتویات نمودار 

اند. در این داشته P= 110/1 داری در سطحخود بار مثبت و معنی
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 ( است.31/1) 30عاملی مربوط به آیتم شماره ( و کمترین بار 21/1) 12مقیاس بیشترین بار عاملی مربوط به آیتم 
 

های مقیاس یادگیری، عملکرد توجه و یادگیری با ابزارهای عصب روانشناختی . ضرایب روایی همزمان خرده مقیاس1جدول
 (کارکردهای اجرایی )آزمون رنگ واژه و تکلیف سیمون

 Simon سیمونتکلیف  stroopآزمون رنگ واژه   LEAFخرده مقیاس 

 یادگیری -شناختی 
 13/1 -01/1* درک و یادگیری مفهومی

 -01/1* -06/1* حافظه واقعی

 کارکرد اجرایی شناختی

 -33/1** -10/1** توجه
 -20/1* -21/1* سرعت پردازش

 -31/1** -16/1* دیداری -سازمان بصری 
 -02/1* -3639/1* پردازش متوالی پایدار

 -11/1 -32/1* کاریحافظه
 -31/1** -06/1* حل مسئله جدید

 تحصیلی
 -21/1** -21/1** مهارت حساب

 -00/1* -36/1** مهارت خواندن پایه
 -31/1** -11/1** مهارت بیان نوشتاری

 
 

 

های مقیاس یادگیری، عملکرد توجه و یادگیری با آزمون پیشرفت تحصیلی ضرایب روایی همزمان خرده مقیاس .9جدول

 وودکاک جانسون

WJ-III آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون   

 مهارت نوشتن ایمهارت محاسبه مهارت اساسی خواندن  LEAFخرده مقیاس 

 یادگیری -شناختی 
 -33/1* -11/1** -91/1** درک و یادگیری مفهومی

 -32/1* -33/1* -33/1** حافظه واقعی

 کارکرد اجرایی شناختی

 -00/1* -13/1 -02/1* توجه

 -12/1 -00/1 -21/1* سرعت پردازش

 -33/1** -01/1 -11/1 دیداری -سازمان بصری 

 -32/1* -02/1 -01/1 پردازش متوالی پایدار

 -31/1* -11/1 -33/1* کاریحافظه

 -22/1* -31/1** -06/1* حل مسئله جدید

 تحصیلی

 -33/1* -91/1** -19/1** مهارت حساب

 -1-/13** -33/1* -36/1** خواندن پایهمهارت 

 -11/1** -32/1** -11/1** مهارت بیان نوشتاری
 

 

 های برازش مدل برای مقیاس یادگیری، عملکرد اجرایی و توجه. شاخص2جدول

 (2100کالین،  ( قابل قبول آستانه مقادیر پیشنهادی مرتبه اول مدل نتایج مدل برازش هایشاخص

 10/90 (2xمجذور کای )
 

 33 درجه آزادی

 13/0 3 /df <2χ (df2χ/آزادی ) درجه بر تقسیم کای مجذور

 ≤ 61/1 61/1 GFI (GFI) برازش نیکویی شاخص

 ≤ 62/1 61/1AGFI (AGFIبرازش ) نیکویی تعدیل یافته شاخص

 ≤ 61/1 61/1 CFI (CFIتطبیقی ) برازش شاخص

 ≤ 61/1 61/1 IFI (IFIافزایشی ) برازش شاخص

 ≤ 63/1 61/1 NFI (NFIشده ) هنجار برازش شاخص

 133/1 (RMSEAخطای تقریب ) مجذورات میانگین دوم ریشه
 عالی 11/1

 خوب 11/1تا  11/1
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 عملکرد توجه و یادگیری. نتایج تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول مقیاس کارکرد اجرایی، 0نمودار

 

 گيریبحث و نتيجه

های اعتبار و ورایی هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی شاخص

نسخه فارسی مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری 

( بر روی کودکان و 2101)کاستالنو، کرونبرگر و پیسونی، 

 طور کلی نتایج نشانسال( شهر اهواز بود. به  02تا  2نوجوانان )

 دهد که مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیریمی
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تواند ابزاری قابل اعتماد و معتبر در مقایسه با ابزارهای دیگر می

ی کارکردهای اجرایی در ساختار فرهنگی ریگاندازهموجود برای 

ز آنجا که ابزار موجود به تازگی ایران در نظر گرفته شد. ا

شده مطالعاتی کمی در این باره انجام شده است. این نتایج یا ساخته

( نیز همسو است. به دنبال 2101یافته کرونبرگر، کاستالنو و پیسونی )

، مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری الذکرفوقنتایج 

ض شده به روش تکمیل شد. مدل فر هاکننده مشارکت توسط

تحلیل عامل تأییدی و با شیوه درست نمایی بیشینه مورد سنجش 

های برازش، برازندگی مدل پیشنهاد شده قرار گرفت. نتایج شاخص

دار بود. از این را تأیید کرد. به طوری که تمامی بارهای عاملی معنی

تری مبنی بر این که مقیاس کارکرد رو، این مطالعه شواهد قوی

تواند برای ارزیابی عملکرد توجه و یادگیری می اجرایی،

ای و متغیرهای مرتبط اساسی در کارکردهای اجرایی هسته و پایه

دهد. به عالوه، اعتبار بافت ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، ارائه می

مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری با استفاده از 

د مورد آزمون قرار گرفت. آلفای کرونباخ و بازآزمایی مجد

ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه 

، 11/1، 60/1، 11/1های آن به ترتیب، و یادگیری و خرده مقیاس

 بود که نشان 22/1و  16/1، 63/1، 12/1، 21/1، 11/1، 26/1، 20/1

غیرها، دهنده همسانی درونی باال است. از منظر همبستگی با سایر مت

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد 

 توجه و یادگیری به طور منفی با آزمون رنگ واژه و تکلیف سیمون

کارکرد نشانگر  آزمون رنگ واژه و تکلیف سیمون)نمرات باالتر 

کودکان عملکرد بهتر  همبسته است. که به معنی،بهتر است( اجرایی 

مشکالت کمتر در  و در نتیجه روانشناختی یعصبهای در ارزیابی

مقیاس یادگیری، عملکرد توجه و کارکرد اجرایی است. )مقیاس 

یادگیری، عملکرد توجه در جهت شناسایی ضعف در کارکردهای 

 نیهای مثبت بدر مقابل، همبستگیاجرایی، توجه و یادگیری است(. 

مون عملکرد آزو نمرات یادگیری، عملکرد توجه های خرده مقیاس

 استفاده ازنشانگر  آزمون عملکرد پیوسته باال در )نمرات پیوسته

ای از در طول آزمون است که نشانه یدهپاسخبیشتر برای زمان 

که عملکرد بهتر  یکودکان در نتیجه، است( فیضع کارکرد اجرایی

 اسیکمتر در مق کالتمش لیدارند به دل آزمون عملکرد پیوستهدر 

رد توجه است. همچنین همبستگی مثبت بین خرده یادگیری، عملک

و مقیاس کوتاه  بندی رفتار عملکرد اجراییهای فهرست رتبهمقیاس

با مقیاس  مشکالت توجه و عالئم نافرمانی -فعالی شده رفتار بیش

دهد که نشان می توجه و یادگیری عملکردکارکرد اجرایی، 

را نشان  ها نیز مشکالت بیشتریلیستکودکان در این چك

توجه و  عملکرددهند. همبستگی بین مقیاس کارکرد اجرایی، می

بندی رفتار های مربوطه در فهرست رتبهیادگیری و خرده مقیاس

مشکالت  -فعالیو مقیاس کوتاه شده رفتار بیش عملکرد اجرایی

توجه و عالئم نافرمانی حاکی از اعتبار ساختاری عالی در بین 

ت. پنج مورد از هشت خرده مقیاس های رفتاری اسلیستچك

 عملکردیادگیری و شناختی، مقیاس کارکرد اجرایی،  -شناختی 

بندی های در فهرست رتبهتوجه و یادگیری مستقیماً با خرده مقیاس

 -فعالی و مقیاس کوتاه شده رفتار بیش رفتار عملکرد اجرایی

 طورهمانمشکالت توجه و عالئم نافرمانی مربوط و همبسته بودند. 

یادگیری و شناختی،  -رفت، سه خرده مقیاس شناختی که انتظار می

توجه و یادگیری با خرده  عملکردمقیاس کارکرد اجرایی، 

و مقیاس  بندی رفتار عملکرد اجراییهای در فهرست رتبهمقیاس

رابطه  مشکالت توجه و عالئم نافرمانی -فعالی کوتاه شده رفتار بیش

همپوشانی داشتند )درک و یادگیری مفهومی،  ضعیف و بسیار کمتر

های شناختی حافظه واقعی و سرعت پردازش(. بیشتر خرده مقیاس

توجه و یادگیری با ابزارهای عصب  عملکردکارکرد اجرایی، 

روانشناختی به ویژه آزمون استروپ رابطه داشتند. همبستگی بین 

و توجه  عملکردهای تحصیلی کارکرد اجرایی، خرده مقیاس

یادگیری و آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون نیز بسیار 

توجه و  عملکردزیاد بود. این همگرایی بین مقیاس کارکرد اجرایی، 

های عصب روانشناختی های رفتاری و آزمونلیستیادگیری و چك

به عنوان یك معیار غربالگری برای تشخیص مشکالت تحصیلی در 

اجرایی دچار نقص هستند. به کودکانی است که در کارکردهای 

طور خالصه، تأخیرها و اختالالت در کارکردهای اجرایی یا چندین 

اختالل در کودکان مرتبط است که بر عملکرد مغزی تأثیرگذار 

را بر جای بگذارند خصوصاً  مدتیطوالنتواند پیامدهای است و می

اگر مربوط به یادگیری و پردازش شناختی مرتبه باالتر باند 

(. در نهایت باید گفت، مقیاس 2103کوهنبرگ و همکاران، )

لیست کارکردهای اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری یك چك

های یادگیری و تحصیلی گسترده از کارکردهای اجرایی و مهارت

مرتبط است که برای تشخیص مشکالت احتمالی در کارکردهای 

این پژوهش نیز شده است. اما در اجرای کودکان و نوجوانان ساخته
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تحقیقات  بخشالهامماند که ممکن است های باقی میمحدودیت

ای که مطالعه حاضر بر پایه آن آینده باشد. نخست این که، نمونه

آموزان دارای مشکل و عادی بود. در این شکل گرفت شامل دانش

پژوهش امکان بررسی متغیرهای میانجی و دخیل در نقص 

ی دیگر این هاتیمحدودداشت، از کارکردهای اجرایی وجود ن

ی که مطالعه حاضر بر پایه آن شکل گرفت شامل انمونهپژوهش، 

شود که تحقیقات ساله بود. پیشنهاد می 02تا  2کودکان و نوجوانان 

آینده با نمونه بزرگی از افراد عادی و یا دارای اختالل خاص بررسی 

ان و یك حوزه با دانشجوی تواندیمشود. همچنین تحقیقات آینده 

ی چندسطحی را برای تعیین اثرات نقص سازمدل، ترعیوس

کارکردهای اجرایی ترکیب کند. همچنین استفاده از این مقیاس 

ی مهمی در بحث تأخیر هاشکاف تواندیمتوسط معلمان نیز 

تحصیلی و یادگیری به علت نقص مهارت اجرایی را مشخص کند. 

و خرده  هامؤلفهابل بین سرانجام برای درک بهتر روابط متق

های مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری مقیاس

ی از افراد نیز بررسی شود. در بزرگترهای مرتبه باالتر در نمونه مدل

مجموع، اگر چه نتایج پژوهش کنونی داللت بر علیت ندارد، اما 

ار اعتب دیمؤقابل توجه در این پژوهش و نیز مطالعات دیگر  شواهد

یی و یادگیری به عنوان یك ابزار مهم در پیگیری کارکرد اجراسازه 

های شناختی و تحصیلی کودکان دارای تأخیر و تشخیص توانایی

تحصیلی است. از این رو، در ایران نسخه فارسی مقیاس کارکرد 

تواند روانشناسان، مشاوران و اجرایی، یادگیری و عملکرد توجه می

آسان  کامالًو اجرای آن معلمان را به ابزاری مجهز کند که از یك س

است و از سوی دیگر، یك بعد مهم از کارکردهای اجرایی یعنی 

آموزان را آشکار نماید. گرچه این تحصیلی دانش -یادگیری 

ها کیفیت روانسنجی مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یافته

 کند.یادگیری را اثبات می

 منابع
. اثربخشی (0362) حسن ،احدی و هادی ،بهرامی؛ عارفه ،زادهخراسانی

و  یتوجهکاری بر بهبود نشانگان رفتاری )کمآموزش حافظه

تکانشگری( کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه / فزون کنشی. 

 .132-133، (96) 02، فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی

 استاندارد(. 0363شکرزاده، افروز؛ کامکاری، کامبیز و دوایی، مهدی )

 - سازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک

نشریه . جانسون برای کودکان دبستانی با مشکالت یادگیری
 .0-21(، 0)1، توانمندسازی کودکان استثنایی

کنش  ینیبشیپ (.0369) فرخی نورعلی و حمید ،علیزاده ؛الهه ،صفائیان

و خودمهارگری در کودکان دارای اختالل  یزیراجرایی برنامه

والدگری.  یها/ فزون کنشی بر اساس سبك کمبود توجه

 .321-311، (93) 09، علمی پژوهشی علوم روانشناختی فصلنامه

عبدالمحمدی، کریم؛ علیزاده، حمید؛ غدیری، فرهاد؛ طیب لی، معصومه و 

امه های روانسنجی پرسشن(. بررسی ویژگی0369اله )فتحی، آیت

 9( در کودکان BRIEF) بندی رفتاری کارکردهای اجراییدرجه

 .031-010(، 31)1 فصلنامه اندازگیری تربیتی،سال.  02تا 

(. تورش توجه در افراد 0363قویدل ریزه, فهیمه, صالحی فدردی, جواد. )

، مجله اصول بهداشت روانی .دارای رژیم غذایی و افراد عادی
01(2 ،)12-12. 

زهرا؛ کاظمی، آمنه سادات، رضایی، امید و فشارکی، محمد محمدی، 

 بر کاری حافظه و توجه بهسازی آموزش (. اثربخشی0363)

  /توجهی کم اختالل به مبتال پیوسته کودکان عملکرد میزان

(، 3)21 مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی،فعالی. بیش

291-293. 

شناختی توجه رانندگان با حادثه مقایسه کارکردهای (. 0360ناظر، محمد )
دهی توجه بر توجه رانندگان و بدون حادثه و نقش آموزش شکل

رساله دکتری تخصصی رشته روانشناسی عمومی. دانشگاه  حادثه.
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