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 1331(، بهار 33)پیاپی 1، شمارهنهمسال  –مجله روانشناسی بالینی

 فرم والدین-دبستانبندي رفتاري كنش وري اجرایی پیشدرجه پرسشنامه اعتباریابی و پایایی سنجی 

 

 62/16/51 تاریخ پذیرش:                                                51/15/51تاریخ دریافت: 

 فر حسنی**، سعید تیموری***علی مشهدی*، جع

 چکیده

هاي اجرايي كودكان فرم والدين، ابزاري است كه براي سنجش كنش -دبستانوري اجرايي پيشبندي رفتاري كنشدرجه پرسشنامه مقدمه:

ي فرم دييتألي و ساختار عام پاياييهاي طبيعي و روزمره زندگي طراحي شده است. هدف اين پژوهش بررسي اعتبار، يطمحپيش دبستان در 

 بود. پرسشنامهوالدين اين 

 خوشه تصادفي بردارينمونهشهر مشهد به شيوه  ساله در مقطع پيش دبستان 6تا  2كودك  093ي هادادهدر يک طرح همبستگي  روش:

رسي قرار گرفت و ي ماده مورد برهاي مجموعهاز طريق همساني دروني و همبستگي پرسشنامه پاياييگردآوري شد.  از طريق والدين اي

 ي بررسي شد. دييتأها و تحليل عاملي آن با استفاده از همبستگي بين خرده مقياس اعتبار

 و كلها سنجي براي تمام خرده مقياسآمده در هر دو جنس و كل به لحاظ روان به دست پاياييضرايب نتايج نشان داد كه  :هاافتهی

ها وجود ا از همساني دروني مطلوبي برخوردار بودند و روابط دروني خوبي بين خرده مقياسه. همچنين خرده مقياسبخش بودايتضمقياس ر
دهي ي/ سازمانزيربرنامه كاري، حافظه ،هيجاني مهار ،تغيير ،يبازدار :ي پنج عاملي اصلي مرتبه اول شاملدييتأداشت. نتايج تحليل عاملي 

  ييد نمود.أپذيري و فراشناخت فرم والدين اين آزمون را تانعطاف ي بازداري،خود مهار گر :و سه عامل مرتبه دوم شامل

فرم والدين ابزار مطلوبي براي غربال گري، تشخيص، پژوهش  -دبستانوري اجرايي پيشبندي رفتاري كنشدرجه پرسشنامه نتیجه گیری:

 ي مداخالتي در جامعه ايران است.هانهيزمو ساير 

 .يدييتأتحليل عاملي  پايايي كودكان پيش دبستان، اعتبار، ،وري اجراييكنش :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

ز افزوني شوند تا به طور رويمبا افزايش سن، كودكان قادر 
ي مختلف يک مسئله را توصيف نمايند، براي اعمال هاجنبه

ي را در ابرنامهو كارهاي آينده برنامه ريزي كنند، طرح و 
ذهن نگه دارند و از اطالعات موجود در ذهنشان براي 

ها ييتواناتصحيح و انجام درست كارها استفاده كنند. اين 
ر و رت عمدي افکادهد تا به صويمبه كودكان اين اجازه را 

سال اخير  153در طول  [ .1]اعمال هدفمندي را دنبال كنند
هاي گوناگون تعريف يوهشبه  يياجرا يهاكنشاصطالح 

ين باره در اتعريف مختلف  03شده است و تاكنون بيش از 
ي اجرايي هاكنشتوان يمبه طور كلي [. 0و  2] وجود دارد

ي عالي هاكنشرا اصطالحي چتر گونه در نظر گرفت كه 
، 1مغز از جمله برنامه ريزي، حافظه كاري، توجه، بازداري

و را در خود جاي داده است  0، خود نظم جويي2خود كنترلي
مغز وابسته است  يشانيپ يشپيشاني و پ ناحيهبه عملکرد 

ي از امجموعهي اجرايي هاكنش[. به عبارت ديگر 0]
ديگر و رفتار را هاي ييتواناهاي شناختي هستند كه ييتوانا

بخشند و براي انجام رفتارهاي هدفمند يمكنترل و نظم 
ي اجرايي امروزه يکي هاكنش[. سنجش 4ضروري هستند ]

ي سنجش عصب روان شناختي هاحوزهين ترگستردهاز 
ي اجرايي هاكنش[. در حالي كه نارسايي در 5است ]

ي عصب تحولي و عصب هااختاللمشخصه بسياري از 
ست، اما هنوز موضوع اندازه گيري آن بحث انگيز شناختي ا

[. در حال حاضر مجموعه قابل توجهي از 6است ]
ي اجرايي در هاكنش انددادهوجود دارد كه نشان  هاپژوهش

طول تحول از كودكي تا بزرگسالي به صورت منظم و 
[. دوره پيش 1د ]نماييموابسته به سن بهبود و پيشرفت 

در  هادورهين ترز مهمسال( يکي ا 6تا  0سنين ن )دبستا
ي اجرايي است. در سال اول زندگي هاكنشتحول 

شوند و يمظاهر  4هاي اصلي بازداري و حافظه كاريييتوانا
كنند. در يمتري را پيدا يچيدهپتا سن سه سالگي اشکال 

اجرايي ذكر  دو كنشكه به  5سه سالگي كنش اجرايي تغيير
يابد و در سن سه تا چهار يمشده قبلي وابسته است ظهور 

                                                 
1- inhibition 

2- self-control 

3- self-regulation 

4 - working memory 

5- shifting 

ظهور و  6سالگي كنش اجرايي برنامه ريزي و سازماندهي
يابد. كنش اجرايي نظم جويي هيجان همزمان با يمبروز 
يابد و در طول دوران يمي اجرايي ديگر ظهور هاكنش

[. نبود تعريف عملياتي مورد توافق 7د ]يابيمكودكي تحول 
سو و نيز مشکالت روان  ي اجرايي از يکهاكنشدر حوزه 

از سوي  7ي اجراييهاكنشي هاآزمونسنجي موجود در 

حوزه را متقاعد ساخته است  ديگر پژوهشگران مختلف اين
جهت سنجش  8ي اجراييهاكنشهاي ياسمقكه از 

ها با تمركز بر ياسمقي اجرايي استفاده كنند. اين هاكنش
در طول ي اجرايي در زندگي روزمره افراد هاكنشسنجش 

هاي مختلف، عالوه بر مفهوم يتموقعزندگي فرد و در 
سازي و ايجاد الگو در اين زمينه، با در اختيار قرار دادن 

و مشخصات روان سنجي مطلوب  9بوم شناختي اعتبار
سازند يمسنجش علمي و باليني اين سازه را بيشتر ميسر 

 بندي رفتاريدرجه دبستاني سياههپيش [. نسخه2و  8]
رفتاري  بنديسياهه درجه P)-(BRIEF 13ري اجراييكنشو
وري اجرايي يک ابزار مفيد براي سنجش بوم شناختي كنش

دبستاني است كه توسط هاي اجرايي در كودكان پيشكنش

[. اين ابزار تا كنون 9شود ]يموالدين و معلمانشان تکميل 
[. جيويا و همکاران 8ت ]به سي و يک زبان ترجمه شده اس

هاي اجرايي مبتني بر سياهه را به منظور بررسي كنش اين
 عملکرد كودك در خانه و مدرسه طراحي كردند. اين سياهه

 نظم جويي طهيح سهاندازه گيري  در ييباال پايايي و اعتبار
[. تاكنون در 9دارد ] يياجرا يهاكنش و فراشناخت، رفتار

هاي روان سنجي اين سياهه پژوهش هاي يژگيوخصوص 
ادي صورت نگرفته است. در اولين پژوهش كه توسط زي

و بررسي ر جيويا و همکاران به منظور ساخت اين ابزا
 463معلم و  032هاي روان سنجي آن بر روي يژگيو

انجام شد، با ل سا 5تا  2والدين كودكان پيش دبستاني 
 پايايييي باز آزمااز روش همساني دروني و روش ه استفاد

هر دو نسخه والدين و معلم بسيار اين نسخه را براي 
همگرا و  اعتبارمطلوب گزارش كردند. در اين پژوهش 

افتراقي ابزار نيز بسيار مطلوب گزارش شد. همچنين با 

                                                 
6- Planning and Organization 

7- Executive Function Tests(EF Tests) 

8- Executive function rating scales(EF rating scales) 

9- ecological validity 

10- Behavior Rating Inventory of Executive 

Functioning- Preschool Version 
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و با چرخش  1استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي
 پرسشنامهپنج خرده مقياس باليني براي اين  2پرماكس

 ،هيجاني مهار ،غييرت ،يبازداربدست آمد كه عبارتند از: 
سپس با تحليل . 0دهيي/ سازمانزيربرنامه كاري، حافظه
ي اصلي اين پنج مقياس، در يک الگوي سه عاملي هامؤلفه

مهار  خودي اجرايي قرار گرفت كه عبارتند از: هاكنشاز 
. در [9]فراشناخت ، و5، انعطاف پذيري4بازداري يگر

ويال، ريرا  نيز نسخه كاپد پژوهش ديگر، بونيلو، آرجيو، جين،
والد كودكان  438معلم و  417اسپانيايي اين ابزار را بر روي 

بسيار خوب ابزار  پاياييسال اجرا ، و نتايج حاكي از  6تا  0
در ا اين ابزار رت [. در پژوهش دوكو و وايالنکور13بود]

كودك عادي پيش دبستاني مورد  625كانادا بر روي والدين 
خوب  اعتبارو  پايايي[. نتايج حاكي از 11]بررسي قرار دادند

ييدي نيز همان پنج مقياس تأابزار بود. نتايج تحليل عاملي 
باليني و سه شاخص كلي اين مقياس را نشان داد. ازپليتا، 

دومنيچ فرم معلم اين مقياس را بررسي و گرانرو، پينلو، اوسا 
راي همگ اعتبارمطلوب و  پايايينمودند و نتايج نيز حاكي از 

متوسط ابزار و تناسب ساختار عاملي مرتبه اول و دوم اين 
در همکاران [. اسکوگان و 12ابزار با نسخه اصلي بود]

ي اجرايي كودكان پيش هاكنشپژوهش خود تحول 
گروه سني مختلف با استفاده از ه سر دبستاني نروژي را د

و ساختار عاملي  پايايياين ابزار سنجيدند و نتايج حاكي از 
در ايران تاكنون دو . ييدي و اكتشافي مطلوب اين ابزار بودأت

ي اجرايي هاكنشاز اين ابزار براي سنجش ش پژوه
[. در پژوهش اول 7اند]نمودهكودكان پيش دبستان استفاده 

 ويژگي ر ، نجفي گل و دانشوبر عرفانمشهدي، حسني، 
بندي درجه دبستاني سياههپيش سنجي نسخههاي روان

فرم معلم را مورد بررسي قرار  -هاي اجراييي كنشرفتار
ها و ضرايب همساني دروني سوال داد كهدادند. نتايج نشان 

هاي مجموعه ماده بيانگر  ضريب همساني همبستگي
هاي آن بود. ياسمق يرزبخش سياهه و دروني رضايت

ييدي بيانگر دو الگوي پنج تأتحليل عاملي اكتشافي و 
غيير، مهار هيجاني، حافظه كاري و عاملي )بازداري، ت

 يخود مهار گردهي( و سه عاملي )ريزي/ سازمانبرنامه
                                                 
1- Exploratory Factor Analyses (EFA) 

2- Promax Rotation 

3- Plan/organize 

4- Inhibitory Self-Contorl (ISCI) 

5- Felexibility Index(FI) 

[. نتايج 10]( بودفراشناخت ، انعطاف پذيري، وبازداري
 592يک نمونه ز با استفاده ا همکاران پژوهش ابراهيمي و 

نفري از والدين كودكان پيش دبستاني در شهر اصفهان، 
ييدي و نيز اعتبار مطلوب اين ابزار أتحاكي از ساختار عاملي 

ي اجرايي در كودكان هاكنشاز آنجا كه سنجش [. 14]بود

ي هاابيارزي مختلف و توسط هاطيمحپيش دبستاني در 
متفاوت ممکن است نتايج متفاوتي داشته باشد، هدف اين 

ي فرم والدين اين ابزار دييتأپژوهش بررسي ساختار عاملي 
    در جامعه ايراني بود.

 روش

اين پژوهش با توجه به هدف بررسي  طرح پژوهش:

 هادادهي يک ابزار و روش گردآوري روان سنجي هايژگيو
 .رديگيمي توصيفي از نوع همبستگي قرار هاطرحدر طبقه 

معرف و  نمونهانتخاب راي بدر اين پژوهش،  :ها زمودنیآ

 11 و سال 5 تا 5/1 نيكان سنداز كو نفر 543ابتدا  قيدق
 انتخاب ياچند مرحله بردارينمونه شيوه ه شهر مشهد بهما

 ازو ناحيه  5 مشهد، شهر يستيبهز ناحيه 12 بين از. شدند
ند. شد صورت تصادفي انتخاب مهدكودك به 5 ناحيه هر

يابي معادالت ساختاري، تا حدود شناسي مدلروش چون 
هت هاي رگرسيون چند متغيري شبازيادي با برخي از جنبه

در تحليل   دارد، مي توان از اصول تعيين حجم نمونه
يابي براي تعيين حجم نمونه در مدل  رگرسيون چندمتغيري

بيني پيشدر تحليل . معادالت ساختاري استفاده نمود
  نبايد بينپيشبه متغيرهاي  چندمتغيري نسبت تعداد نمونه

مشاهده به  13تر . نسبت محافظه كارانهباشد كمتر 5 از

از ديدگاه جيمز  شده است.پيشنهاد  بينپيشازاي هر متغير 
مشاهده به ازاي هر متغير  15استيونس حتي در نظر گرفتن 

 عمومي روش با  گانه چند رگرسيون تحليل در  پيش بين

سر انگشتي خوب  قاعده يک ، استاندارد مجذورات كمترين
 پس به طور كلي در روش شناسي مدل .آيدبه حساب مي

 5معادالت ساختاري تعيين حجم نمونه مي تواند بين  يابي
مشاهده به ازاي هر متغير اندازه گيري شده تعيين  15تا 

بر همين اساس حجم نمونه انتخاب شده در اين  [.15شود ]
 رسد.پژوهش منطقي و معقول به نظر مي
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 5والدين كودكان ز ي پژوهش اهادادهپس از جمع آوري 
پرسشنامه  153، تعداد سال 5و  4 ،0، 2، 5/1ي مقطع سن

  093ي هادادهبه علت نقص از پژوهش كنار گذاشته شد و 

 7/47) 186دختر  ؛درصد( 0/52) 234پرسشنامه شامل 
كه توسط والدين تکميل گرديده بود جهت تحليل ( درصد

 نهايي مورد استفاده قرار گرفت.

 ابزار

بندي رفتاري  درجه دبستاني سياهه پيش نسخه -1
(: اين سياهه، BRIEF-Pفرم والدين ) -اجرايي نشوريك

 يهاكنشبندي ساختارمند است كه يک مقياس درجه
كند و دبستاني ارزيابي مياجرايي را در محيط خانه و پيش

ماه تنظيم ، و شامل  11و  سال 5تا  2براي كودكان سنين 
 60 يدارا اين سياههدو فرمِ موازي معلم و والدين است. 

تا  13گويي به آن بين است و زمان الزم براي پاسخمادّه 
 يگاه) 2 ،)هرگز( 1 ي سياهههانمره دامنهدقيقه است.  15

اجرايي در اين  هاكنشاست.  اوقات( ترشي)ب 0 و( اوقات
 ينيبال اسِيمق 5 كه اندشده يبندميعامل تقس 9 به سياهه

 كاري، حافظه ،هيجاني مهار ،تغيير ،يبازدار شاملن آ
آن  شاخصِ عمده باليني 0و  دهي استي/ سازمانزيربرنامه

عبارتند از:  دآينيم وجوده ب ياصل يهاعاملب يترك ازه ك
مرات از تركيب ن .0فراشناخت ، و2، انعطاف پذيري1بازداري

. ديآيمبدست  4وري كليپنج مقياس اصلي هم نمره كنش
، 28، 20،18، 8،10، 0)مادّه  16شامل  يبازدار اسيمق ريز

شامل تغيير  (،62، 63، 58، 56، 54، 52، 48، 40، 08، 00
 مهار(، 53، 45، 43، 05، 03، 25، 23، 15، 13، 5)مادّه  13

، 06، 01، 26، 21، 16، 11، 6، 1) مادّه 13هيجاني شامل 
، 22، 17، 12، 7، 2) مادّه 17ي شامل (، حافظه كار46، 41
( و 60، 61، 59، 57، 55، 50، 51، 47، 42، 07، 02، 27

، 19، 14، 9، 4مادّه ) 13دهي شامل ي/ سازمانزيربرنامه

 نمره به دست آوردنبراي . است (48، 44، 09، 04، 29، 24
شود؛ جمع مي اسيمق ريزهاي هر مادّه نمره اسيمق ريزهر 
هاي نمره هر يک از شاخص به دست آوردنچنين براي هم

شود؛ يني جمع ميبال اسيمق ريزدو  باليني نمره عمده
مقياس بازداري  حاصل جمع بازداري يخود مهار گرمقياس 

                                                 
1- inhibitory self-control 

2- flexibility 

3- metacognition 

4- Global Exective Composite (GEC) 

 ريزپذيري از جمع و مهار هيجاني است؛ مقياس انعطاف
ي تغيير و مهار هيجاني، و مقياس فراشناخت از هااسيمق

ريزي دهي و برنامهي و سازمانحافظه كارجمع مقياس 
 5 جمع حاصل (GEC)كلي  آيد. نمرهمي به دستباليني 

چنين دو مقياس روايي اين باليني است. هم اسيمق ريز
، براي شناسايي درجات 5هاي ناهمسانيسياهه شاملِ مقياس

ها و هاي ارزيابدرجات غيرعادي ناهمساني در پاسخ
، براي شناسايي خصوصيات فردي 6ييگرا يمنفمقياس 

[. 9رود ]هاي باالي دارند، به كار مينادري كه نمره
ي و ارزيابي گذار صيتشخبراي  BRIEF-P هاي مقياس

[. براي اين 16اي از مشکالت باليني كاربرد دارد ]دامنه
سياهه، ضرايب همساني دروني با استفاده از ضريب  آلفاي 

يي آن باز آزما پايايي، و براي  3/ تا  83/3كرونباخ از 
هفته  5/4بعد از  93/3تا  3/ 78ضرايب همبستگي بين 
 اعتبار دهندهاست. شواهد نشانفاصله گزارش شده 

 اعتبارچنين اين آزمون محتوايي اين سياهه است. هم
واگراي )تمايز كودكان بهنجار، مرزي و باليني( مناسبي دارد 

[9 .] 

به منظور تهيه نسخه فارسي از  :روند اجرای پژوهش

استفاده شد. پس از خريداري اين  معکوستکنيک ترجمه 
تدا اين ابزار توسط  دو نفر از مقاله اب ،7پارت سياهه از شرك

به فارسي ترجمه شد. دو ترجمه بعد از يک نشست مشترك 
هاي موجود مرتفع گرديد. مورد وارسي قرار گرفت و تناقض

در مرحله بعد ترجمه اصالح شده توسط يک متخصص 
يش قرار گرفت. ترجمه ويرايش مورد ويرافارسي ادبيات 
 قرار زبان انگليسي به مترجم مسلط اختيار دو شده در

در مرحله  .گرفت تا از صحت ترجمه اطمينان حاصل گردد
 به سياهه را مجدداً متن انگليسي متخصص زبان يک بعد،

همراه  به نسخه اصلي آخر، مرحله برگرداند. در انگليسي

 از نفر سه اختيار در مجدد برگردان و ترجمه شده نسخه

قرار  فردوسي مشهددانشگاه  روان شناسي دانشکده اساتيد
ييد نسخه نهايي و أيد شود. پس از ترجمه تأيداده شد تا ت

 23هاي موجود  در يک مطالعه مقدماتي بر روي رفع چالش
نفر از مربيان و والدين اجرا شد و مشکالت جزيي موجود در 

 ها بر طرف شد. زمينه درك محتواي سوال

                                                 
5- Inconsistency Scale 

6- Negativity Scale 

7- PAR company 
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 نگيهماه و مشهد بهزيستي از سازمان مجوز اخذ از پس

فرم گزارش و انتخاب شده  مناطق هايمهد كودك با
در اختيار والدين  مهدهااز طريق  BRIEF - P والدين 

 شركت كنندگان قرار گرفت.
پژوهشگران پس از كسب رضايت و توضيح فرآيند پژوهش 

ها توزيع ها، ابزارهاي پژوهش را بين آنكنندهبه شركت
ها، كنندهدهي شركتطول مدت پاسخ در نمودند.مي

همکاران اجرايي پژوهشگر حضور فعال داشتند تا از بروز 
دهي سريع و بدون تمركز، اتمام هاي تصادفي )پاسخپاسخ

زوردتر از موعد مقرر( جلوگيري نمايد و در صورت لزوم به 
آوري اطالعات، ها پاسخ دهد. پس از جمعهاي آنپرسش

  LISREL 8.54و  SPSS-19هاي ها توسط برنامهداده
 .تحليل قرار گرفت و مورد تجزيه

 یافته ها
 به منظور برآورد  :پايايي سنجيالف( تجزيه و تحليل ماده و 

بندي درجه پرسشنامهدبستاني پيش ينسخه پايايياعتبار و 

فرم والدين، ابتدا تجزيه و  -هاي اجرايي رفتاري كنش
ن به اين هدف، ميانگي دنيرسانجام شد. براي ه تحليل ماد

ها و انحراف استاندارد هر ماده، ضريب تشخيص ماده
 60ي كل مجموعه )ضريب همبستگي هر ماده با نمره

ي( و ضريب آلفاي كرونباخ در صورت حذف هر ماده سؤال
 60)آلفاي كرونباخ( مقياس  پاياييمحاسبه شد. ضريب 

ها نشان داد كه بود. ضرايب تشخيص ماده 94/3ي سؤال

ي كل مقياس دارند گي مطلوبي با نمرهها همبستتمام ماده
ها نيست. براي بررسي و نياز به حذف هيچ يک از ماده

بندي رفتاري درجه پرسشنامهدبستاني پيش ينسخه پايايي
روش همساني دروني و ز فرم والدين ا -هاي اجرايي كنش

ي ماده استفاده شد. به منظور هاي مجموعههمبستگي
اي كرونباخ به صورت جداگانه بررسي همساني دروني، آلف

كنندگان محاسبه شد. براي دختران، پسران و كل شركت
عالوه بر اين، براي بررسي اين نکته كه كدام ماده با كدام 

ي هاي مجموعهخرده مقياس برازش خوبي دارد، همبستگي
ي كل مقياس مربوط ماده )همبستگي يک ماده با نمره
رديد. نتايج حاصل در بدون اضافه كردن ماده( محاسبه گ

 شود.مشاهده مي 1جدول 

 

 درجه بندی رفتاری کنش های اجرایی پرسشنامههای ی ماده خرده مقیاسهای مجموعههمبستگی ضرایب آلفای کرونباخ و دامنه( 1جدول 
 

 خرده مقياس
 ي مادههاي مجموعههمبستگي دامنه آلفاي كرونباخ

 كل پسر دختر كل پسر دختر
 22/3-64/3 /.25 - 61/3 19/3 -52/3 – 85/3 85/3 80/3 يبازدار

 15/3 -60/3 18/3 -50/3 16/3-66/3 74/3 74/3 74/3 تغيير
 23/3-71/3 19/3 -48/3 17/3 -58/3 82/3 83/3 84/3 كنترل هيجاني
 24/3 - 79/3 22/3 -74/3 28/3 -72/3 88/3 89/3 86/3 حافظه كاري

 40/3 -72/3 01/3-72/3 08/3- 65/3 72/3 73/3 72/3 برنامه ريزي/ سازماندهي
 05/3 -68/3 01/3 -62/3 21/3 - 70/3 89/3 88/3 89/3 خودمهارگري بازداري

 42/3 -58/3 43/3-63/3 05/3 - 75/3 85/3 85/3 86/3 انعطاف پذيري

 03/3 - 72/3 22/3-64/3 20/3 - 56/3 89/3 88/3 88/3 فراشناخت

 16/3 - 83/3 16/3-76/3 17/3 -82/3 90/3 94/3 94/3 كل مقياس

 

دهد كه ضرايب آلفاي كرونباخ نشان مي 1هاي جدول داده
ها به لحاظ آمده در هر دو جنس و كل آزمودني به دست

مقياس  و كلها سنجي براي تمام خرده مقياسروان
 هاي ي اكثر همبستگيچنين، دامنهبخش است. همرضايت

توان گفت باشد. بنابراين، ميي ماده مطلوب ميمجموعه
 ها از همساني دروني مطلوبي برخوردارند.كه خرده مقياس

 

 

 

 ينسخه اعتبار ي:دييتأو ساختار عاملي  اعتباريابيب( 
هاي بندي رفتاري كنشدرجه پرسشنامهدبستاني پيش

فرم والدين با استفاده از روش همبستگي بين  -اجرايي 
قرار  ي مورد بررسيدييتألي ها، و تحليل عامخرده مقياس

هاي ضرايب همبستگي خرده مقياس 2گرفت. در جدول 
 بندي رفتاري كنشدرجه پرسشنامهدبستاني پيش نسخه

 فرم والدين درج شده است. -هاي اجرايي 
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 درجه بندی رفتاری کنش های اجرایی پرسشنامههای ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس( 2جدول

 خرده مقياس
1 2 0 4 5 6 7 8 

 
 - - - - - - - 1 بازداري -1

 - - - - - - 1- 08/3 تغيير -2
 - - - - - 1 55/3 58/3 كنترل هيجاني -0

 - - - - 1 09/3 *08/3 62/3 حافظه كاري -4
 - - - 1 74/3 44/3 07/3 60/3 برنامه ريزي/ سازماندهي -5

 - - 1 61/3 59/3 84/3 53/3 90/3 گري بازداري خود مهار-6

 - 1 77/3 46/3 44/3 93/3 86/3 55/3 انعطاف پذيري-7
 1 48/3 64/3 89/3 96/3 44/3 43/3 67/3 فراشناخت-8

 89/3 77/3 93/3 82/3 84/3 70/3 60/3 85/3 نمره كل
 

 يي نسخههااسيخرده مقالگوي ضرايب همبستگي بين 
هاي اجرايي شبندي رفتاري كندرجه پرسشنامهدبستاني پيش

دهد كه در سطح اطمينان نشان مي دوفرم والدين در جدول  -
همبستگي خوبي بين خرده مقياس ها وجود دارد.  اين  99/3

به ها است. نتايج بيانگر روابط دروني خوب بين خرده مقياس
دبستاني پيش يمنظور بررسي ميزان برازش فرم فارسي نسخه

فرم والدين  -هاي اجرايي بندي رفتاري كنشدرجه پرسشنامه
ي با روش حداكثر دييتأبا مقياس اصلي از تحليل عاملي 

استفاده  انسيكووار در سطح ماتريس واريانس 1ييدرست نما
 مدلهاي كامپيوتري در اكثر برنامه روش پيش فرضشد. 

معادالت ساختاري است و نيز اكثر مطالعات منتشر شده در 
[. 17]اند روش را گزارش نموده موجود، استفاده از اين پيشينه

ها و كند كه تا چه حد واريانسدر واقع اين روش مشخص مي
توانند با  ها مي هاي مشاهده شده بين شاخص كوواريانس

مشخص شده توسط پژوهشگر بازسازي شوند؛ كه  مدل
 [.18] به ارزشيابي نيکويي برازش نيز موسوم است اصطالحاً

پژوهش حاضر از اين شيوه  بر همين اساس با توجه به هدف
بهره گرفته شد. قبل از بررسي برازش مدل، ابتدا چولکي و 

هاي پرت حذف كجي نمرات مورد بررسي قرار گرفت.  داده
ها مورد هنجارسازي قرار گرفتند. وجود الگوهاي شدند و داده

نرمال در تک تک متغيرها زمينه را براي نرمال بودن چند 
ابتدا  پرتخت براي حذف داده هاي متغيري توزيع فراهم سا

( تبديل شد و اعداد خارج از دامنه Zنمرات به نمره استاندارد )
هاي از دست  حذف شدند.  براي جايگزيني داده -2+ و 2

هاي ( با توجه به وجود داده2339رفته بر اساس رويکرد دوي )

                                                 
1- Maximum Likelihood Method 

ه دو نقطه نزديک درصد از ميان 5تر از  از دست رفته كم
برداري هاي ميزان كفايت نمونهنتايج آزمون[. 19د ]استفاده ش

( و آزمون كرويت 97/3) 2(KMOير/ الکين )كيسر/ مي
( حاكي از Square-Chi=  30/86139؛  p>331/3) 0بارتلت

هاي مطلوب بودن حجم نمونه و توانايي عامل شدن ماده
ها سعي شد با مقياس بود. به منظور برازش كامل مدل با داده

هاي تعديل، الگو كردن برخي پارامترها بر اساس شاخص آزاد
بهبود يابد. الزم به ذكر است از بين تمام الگوهاي چک شده 

لفان روش مطرح شده بهترين الگوي موجود بود. ؤتوسط م
هاي پيشنهادي الگو، زيربناي بدين منظور، بر مبناي شاخص

 بندي رفتارينامه درجه دبستاني پرسشپيش نسخهنظري 
و در نظر گرفتن همبستگي  فرم والدين -هاي اجرايي كنش

هاي به دست آمده، پارامترهاي متعددي آزاد شد. بين عامل
در جدول  (R2و ضريب تبيين ) Tضرايب استاندارد، شاخص 

 شود.مالحظه مي 0

                                                 
2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy   

3- Bartlett's Test of Sphericity  
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ضریب تبیین و  T( ضرایب استاندارد، شاخص 3جدول 
(2R ) یدییتأتحلیل عاملی 

 

T 2شاخص  يب استانداردضرا ماده عامل
R 

 بازداري

0 
8 
10 
18 
20 
28 
00 
08 
40 
48 
52 
54 
56 
58 
63 
62 

44/3 
09/3 
56/3 
61/3 
60/3 
59/3 
59/3 
58/3 
49/3 
61/3 
60/3 
58/3 
12/3 
47/3 
49/3 
51/3 

71/8 
62/7 
47/11 
60/12 
44/10 
00/12 
10/12 
31/12 
81/12 
89/9 
24/10 
30/12 
20/2 
02/9 
77/9 
27/13 

19/3 
15/3 
01/3 
07/3 
43/3 
05/3 
04/3 
04/3 
08/3 
24/3 
43/3 
04/3 
31/3 
22/3 
24/3 
26/3 

 تغيير

5 
13 
15 
23 
25 
03 
05 
43 
45 
53 

67/3 
59/3 
07/3 
50/3 
05/3 
08/3 
44/3 
53/3 
08/3 
63/3 

09/10 
52/11 
69/6 
39/13 
42/6 
38/7 
35/8 
57/9 
32/7 
77/11 

45/3 
05/3 
10/3 
28/3 
12/3 
15/3 
19/3 
25/3 
15/3 
06/3 

 كنترل هيجاني

1 
6 
11 
16 
21 
26 
01 
06 
41 
46 

55/3 
61/3 
62/3 
67/3 
55/3 
62/3 
59/3 
57/3 
41/3 
40/3 

50/12 
57/12 
90/13 
98/10 
24/8 
89/13 
65/12 
96/11 
09/11 
91/7 

08/3 
08/3 
03/3 
45/3 
03/3 
08/3 
04/3 
02/3 
17/3 
18/3 

برنامه ريزي/ 
 سازماندهي

4 
9 
14 
19 
24 
29 
04 
09 
44 
49 

42/3 
53/3 
09/3 
57/3 
09/3 
50/3 
53/3 
01/3 
56/3 
66/3 

12/8 
30/13 
52/7 
60/11 
53/7 
67/13 
31/13 
82/5 
46/11 
92/10 

17/3 
25/3 
15/3 
00/3 
15/3 
28/3 
25/3 
39/3 
02/3 
44/3 

 حافظه كاري

2 
7 
12 
17 
22 
27 
02 
07 
42 
47 
51 
50 
55 
57 
59 
61 
60 

52/3 
56/3 
60/3 
61/3 
53/3 
60/3 
52/3 
56/3 
60/3 
40/3 
64/3 
52/3 
45/3 
45/3 
51/3 
61/3 
57/3 

51/11 
59/11 
27/10 
91/12 
18/13 
45/10 
59/13 
63/11 
42/10 
51/8 
51/10 
65/13 
38/9 
90/8 
08/13 
67/12 
70/11 

27/3 
01/3 
09/3 
08/3 
25/3 
43/3 
28/3 
02/3 
43/3 
18/3 
43/3 
27/3 
23/3 
23/3 
26/3 
07/3 
02/3 

و بر اساس شاخص مجذور خي، الگ شدر مرحله بعد، براز
 هنجار شده(، شاخص CFI) 1تطبيقي ششاخص براز

ي (، ريشهRFI) 0نسبي ش(، شاخص برازNFI) 2شبراز

ي (، ريشهSRMR) 4مانده مجذور ميانگيناستاندارد باقي
(، شاخص RMSEA) 5تقريب هامجذورخطاي ميانگين 

( AIC) 7اطالعات آكايکي ك ( و مالIGF) 6نيکويي برازش

مشاهده  4ها در جدول ورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آنم
 شود.مي

 هنجار شده ش(، برازCFIتطبيقي ) شهاي برازشاخص
(NFIبراز ،)ش ( نسبيRFI و نيکويي برازش ،)(GFI هر )

چقدر نزديک به يک باشد بيانگر برازش مطلوب الگو است. 
هرچند براي بررسي نيکويي برازش معموالً از شاخص 

شود ولي مجذور خي با افزايش خي استفاده مي مجذور

يابد. به همين ي آزادي افزايش ميحجم نمونه و درجه

استفاده از دو شاخص برازندگي  .[23] 9و بنتلر 8خاطر هو

( و SRMRمانده مجذور ميانگين )ي استاندارد باقيريشه
( RMSEAتقريب ) هامجذوري دوم خطاي ميانگين ريشه

و همکاران  13انگل به اعتقاد شرميله/. اندرا توصيه نموده

مانده مجذور ي دوم استاندارد باقيمقادير ريشه. [21]

بيانگر برازش خوب و  35/3تا  3( بين SRMRميانگين )
باشد. بيانگر برازش قابل قبول مدل مي 13/3تا  35/3

تقريب  هامجذوري خطاي ميانگين همچنين مقادير ريشه
(RMSEA بين )تا  35/3بيانگر برازش خوب و  35/3تا  3

بيانگر برازش قابل قبول است. بنابراين، با توجه به  38/3
)جدول  Tو ضرايب استاندارد شده و شاخص  4اعداد جدول 

ي از برازش قابل قبولي دييتأتوان گفت كه الگوي ( مي0
 برخوردار است.

                                                 
1- Comparative Fit Index (CFI) 

2- Normed Fit Index (NFI) 

3- Relative Fit Index (RFI) 

4- Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR) 

5- Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

6- Goodness of Fit Index (GFI) 

7- Akaike Information Criterion (AIC) 

8- Schermelleh-Engel 

9- Hu 

10- Bentler 
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 درجه بندی رفتاری کنش های اجرایی پرسشنامههای برازش تحلیل عاملی شاخص( 4جدول

 

 بحث
 ي روان سنجي نسخههايژگيوهدف اين پژوهش بررسي 

فرم  -ي اجراييهاكنشدرجه بندي  پرسشنامهدبستاني پيش
نتايج . بودوالدين در كودكان پيش دبستاني شهر مشهد 

با استفاده از آلفاي كرونباخ  پرسشنامهاين  پاياييمربوط به 

آمده در هر دو  به دست پاياييدهد كه ضرايب نشان مي
سنجي براي تمام خرده ها به لحاظ روانجنس و كل آزمودني

 چنين، دامنهبخش بود. هممقياس رضايت و كلها مقياس
ين آزمون مطلوب ي اهاماده هاي مجموعهاكثر همبستگي

ها از همساني توان گفت كه خرده مقياسبود. بنابراين، مي
دروني مطلوبي برخوردار بودند. همچنين ضرايب تشخيص 

 ها همبستگي مطلوبي با نمرهها نشان داد كه تمام مادهماده

ها نبود. كل مقياس داشتند و نياز به حذف هيچ يک از ماده
اين آزمون  پاياييبررسي هاي اين پژوهش در خصوص يافته

ي هنجاري اصلي اين آزمون، جيويا هادادهحاصل از ج با نتاي
شش پژوهشي كه از فرم والدين و نيز ز [ و ني9و همکاران ]

فرم معلم در كشورهاي نروژ، اسپانيا، كانادا و ايران استفاده 
ي دارد. در تمامي اين خوانهم[ 14،10،12،13،11،7اند ]نموده

در سطح خ آلفاي كرونبار همانند پژوهش حاض ها،پژوهش
 توانيمگزارش شده است. از اين رو  9/3عالي يعني باالي 

 پرسشنامهدبستاني پيش گفت فرم والدين و معلم نسخه
بااليي جهت  پاياييهاي اجرايي از بندي رفتاري كنشدرجه

ي اجرايي در كودكان پيش دبستاني هاكنشسنجش 
 برخوردار است.

ييد پنج أي اين آزمون نشانگر تدييتأيج تحليل عاملي نتا -1
عاملي اصلي مرتبه اول مطابق با الگوي اصلي جيويا و 

 حافظه ،هيجاني مهار ،تغيير ،يبازدارمشتمل بر [ 9همکاران ]
دهي بود. عالوه بر اين، نتايج از ي/ سازمانزيربرنامه كاري،

داري، ي بازخود مهار گرسه عامل مرتبه دوم شامل عامل 

پذيري و فراشناخت حمايت نمود. اين يافته همانند انعطاف
 ،[7همکاران ]از جمله اسکوگان و  هاپژوهشي ديگر هاافتهي

ازپليتا و  ،[11ت ][ دوكو و وايالنکور13بونيلو و همکاران ]
[ و ابراهيمي و 10مشهدي و همکاران ] ،[12همکاران ]
رايي كه در ي اجهاكنش[ الگوي چند بعدي 14همکاران ]

[ اين آزمون ارائه شده 9مقياس اصلي جيويا و همکاران ]
عامل  5ييد أ. تدهديمييد و حمايت قرار أاست را مورد ت

ش اصلي مرتبه اول و سه عامل در مرتبه دوم در اين پژوه
ييد ساختار چند أي ذكر شده قبلي نشانگر تهاپژوهشهمانند 
آنجا كه در  و ازت ي اجرايي مطرح شده اسهاكنشبعدي 

ي متفاوت اين ساختارهاي هافرهنگكشورهاي مختلف و 

ييد قرار گرفته است، احتماالً بتوان أمورد تم مرتبه اول و دو
در جوامع مختلف اشاره نمود.  هاآنبه ماهيت تقريباً يکسان 

بر ماهيت [ 2] [ و باركلي5ن ]كه لزاك و همکارا همان طور
از منظر فيزيولوژيک،  هايي اجراييكنش چند بعدي سازه

و آن را به عنوان  اندداشتهكيد أعصب شناختي و رفتاري ت
دهد، هاي اجرايي را پوشش ميچتري كه ابعاد مختلف كنش

ي زير بنايي و ساختارها، احتماالً بتوان به اندنمودهقلمداد 

 هاآنبنابراين به باور . اشاره نمود هاكنشمغزي مشترك اين 
ه چنين ماهيتي را زير بناي نظري خود ابزارهاي سنجشي ك

توانند به شناخت اين سازه دست پيدا يمبهتر  انددادهقرار 
بر  ي اجرايي در سنين پيش دبستانيهاكنشكنند. سنجش 

انجام شود.  توانديممبناي يک ساختار سازماني مشخص 
BRIEF-P [ 9بر مبناي يک ساختار چند بعدي ] در سنجش

بزار معتبر جهت سنجش بوم شناختي ي اجرايي يک اهاكنش
ه ي زندگي روزمرهاتير فعالي اجرايي در بستهاكنش

هاي حاصل از . در مجموع، بر اساس يافتهباشديمكودكان 
و  پايايي[ در خصوص 10اين مطالعه و پژوهش قبلي ]

بندي رفتاري دبستاني سياهه درجهپيش ساختار عاملي نسخه
ه اين مقياس ابزاري توان گفت كوري اجرايي ميكنش

 6تا  2ي اجرايي در كودكان هاكنشمناسبي براي سنجش 
ماهيت چند  توانديمساله است در جامعه ايراني است و 

ي اجرايي را از طريق والدين و نيز معلمان هاكنشبعدي 
توان در [. از اين مقياس مي14،10سنجش قرار دهد ] مورد
کالت سنجش و تشخيص مش همختلف از جمل دموار

ي باليني مانند اختالل نارسايي هاگروهي اجرايي در هاكنش

ي، امقابلهتوجه/فزون كنشي، درخودماندگي، اختالل نافرماني 
ي هااختالل ،ي اضطرابيهااختاللاختالل سلوك، 

هاي درماني و پيشگيرانه بررسي پيامدهاي مداخله ،افسردگي

 Df CFI NFI RFI GFI SRMR REMSEA AIC مجذور خي

64/0645 1883 97/3 96/3 92/3 98/3 34/3 35/3 20/1456 
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خدمات  در مشکالت روان شناختي و مقايسه بيماراني كه
كنند، روان شناختي و روان پزشکي متفاوت دريافت مي

از آنجا  استفاده نمود. هاي كودكان،طراحي و هدايت مصاحبه

 6هاي حاصله از اين پژوهش از والدين كودكان تا كه داده
بايست در است بنابراين مي ساله شهر مشهد به دست آمده

در  نيز از اين مقياس در شهرهاي ديگر كشور و استفاده
هاي روستايي با احتياط عمل شود. همچنين يکي جمعيت

هاي هاي اين پژوهش سنجش كنشديگر از محدوديت
اجرايي در دوره پيش دبستان توسط مقياس درجه بندي 

هاي است كه ممکن است در مقايسه با نتايج آزمون
در  .گرددمي پيشنهاد. هاي اجرايي متفاوت باشدكنش

اين ابزار به عنوان يک مقياس درجه پژوهش هاي آتي از 
بندي كنش ها ي اجرايي جهت بررسي مشکالت كودكان  
گروه هاي باليني و بهنجار در حوزه هاي مختلف كنشوري 

 اجرايي كودكان پيش دبستاني استفاده نمايند. 
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Psychometric Properties of Preschool Behavior Rating Inventory of 

Executive Function: Parent Form 

 
Mashhadi, A. *Ph.D., Hassani, J. Ph.D., Teymouri, S . Ph.D. 
 

Abstract 
Introduction: Preschool Behavior Rating Inventory of Executive Function-parent form-has been 
designed to assess executive function in pre-school children in natural environments. The aim of this 
study was to investigate validity, reliability and confirmatory factor structure of parent form of this 
inventory.  
Method: In correlational design data were collected among 390 children aged 2 to 5.9 years old 
through cluster random sampling method in pre-school children of Mashhad city by parents. 
Inventory's reliability was investigated by internal consistency and correlations and its validity was 
evaluated by correlation between subscales and confirmatory factor analysis.  
Results: The results showed that reliability coefficient in both genders and for all subscales and total 
scale were highly satisfactory. Also subscales had good internal consistency and there were good 
inter-relationships between subscales. Confirmatory factor analysis confirmed five main factor of the 
first order including: Inhibition changes, emotional inhibition, working memory, planning / 
organization and three factors of second order including inhibition self-control, flexibility and 
metacognition of Behavior Rating Inventory of Executive Function-parent form. 
Conclusion: Behavior rating executive function preschool -parents form-is an ideal tool for screening, 
diagnosis, research and other areas of intervention in Iranian society. 
Keywords: BRIEF-P, preschool children, executive function, reliability, confirmatory factor analysis. 
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