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چکیده
مقدمه :مقياس نارسايي ها در کنشوري اجرايي بارکلي -نسخه بزرگسال يکي از جديدترين ابزارهاي سنجش کنشهاي اجرايي است که
بر مبناي نظريه عصب روانشناختي بارکلي تدوين شده است .هدف اين پژوهش بررسي خصوصيات روانسنجي فرم فارسي اين مقياس بود.
روش :طرح اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است .نمونه آماري ،شامل  ۱59نفر از دانشجويان سال اول دانشگاه فردوسي مشهد
در سال تحصيلي 5931-35بودند که به روش تصادفي انتخاب شدند .ابزار اين پژوهش مقياس نارسايي در کنشوري اجرايي بارکلي -فرم
بزرگسال -بود .تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آلفاي کرونباخ ،آزمون  tگروه هاي مستقل و تحليل عاملي تأييدي انجام شد.
يافتهها :ضرايب آلفاي کرونباخ براي خرده مقياسها بين  1/۹1تا  1/35و براي کل آزمودني ها  1/3۱و براي خرده مقياس ها بين
1/7۹تا1/3۱به دست آمد؛ اين نتيجه بيانگر اعتبار خوب مقياس مي باشد .نتايج تحليل عاملي تأييدي نيز نشان داد الگوي پنج عاملي مقياس
نارسايي در کنشوري اجرايي بارکلي (خود مديريتي زمان،خود سازمان دهي /حل مسأله ،خودانگيزشي ،خودکنترلي /بازداري ،حل مسأله
خودنظمجويي هيجان) ،در جامعه ايراني برازش خوبي دارد .بنابراين روايي مقياس نيز مطلوب مي باشد .در پايان ،نتايج آزمون  tنشان داد
ميانگين نمرات دانشجويان پسر در خرده مقياسهاي خود مديريتي زمان و خودانگيزشي به طور معناداري بيشتر از دختران است .در حالي
که در خرده مقياس خودنظمجويي هيجان ،ميانگين نمرات دختران به طور معناداري بيشتر از پسران بود.
تیجه گیري :مقياس نارسايي در کنشوري اجرايي بارکلي -نسخه بزرگسال ،به عنوان يک ابزار مناسب جهت سنجش نارساکنشوري
هاي اجرايي در زندگي روزمره بزرگساالن مورد استفاده قرار گيرد.
واژههاي کلیدي:کنشوري اجرايي ،بزرگسال ،اعتبار ،روايي.
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مقدمه
اصطالح کنش اجرايي 5به مجموعهاي از فرآيندهاي
شناختي عالي مغز که به منظور مديريت رفتارهاي هدفمند
به کار ميروند ،اطالق ميگردد [ .]5از جمله مؤلفههاي
کنشهاي اجرايي ،خودکنترلي/بازداري ،5حافظه کاري،9
خود سازماندهي /حل مسأله ،5خود نظارتي ،4خود
انگيزشي ،۱خود نظمجويي هيجاني 7و خودمديريتي زمان۹
ميباشد [ .]9،5،5کنشوري اجرايي به عملکرد قطعه
پيشاني 3به ويژه قشر پيش پيشاني 51وابسته بوده و
مسئوليت اجرايي آن بر عهده اين بخش از مغز ميباشد
[ .]5نارسايي کنشهاي اجرايي و مؤلفههاي آن در اختالل-
هاي عصب تحولي متعدد ،از جمله اختاللهاي طيف در
خود ماندگي ]4، ۱[ 55اختالل نارسايي توجه  /فزون
کنشي ]5، ۹،7[ 55و ناتوانيهاي يادگيري ]3[59مورد توجه
بوده است .از اين رو ،امروزه درمانهاي مبتني بر کنشهاي
اجرايي ،به صورت گستردهتري مورد توجه قرار گرفتهاند
[]3، 51؛ به عنوان مثال ،آموزش مؤلفههاي بازداري و يا
حافظه کاري بويژه براي مبتاليان به  ADHDاز جمله
درمانهايي هستند که از حمايت شواهد پژوهشي بسياري
برخوردار ميباشند[ .]57،5۱،54،55،59،55،55،51از اين رو،
سنجش اين سازه تحولي در تشخيص ،بررسي ميزان آسيب
و شدت آن و همچنين به طور ويژه در طرح ريزي انواع
روشهاي درماني ميتواند مفيد واقع گردد[ .]57،5۱،51،5
سنجش کنش هاي اجرايي ،همواره با مشکالتي همراه بوده
است؛ از جمله اين مشکالت ،مي توان به نبود توافق
عمومي درباره تعريف عملياتي اين سازه ،چگونگي و شيوه
سنجش آن را ذکر کرد [ .]5۹عليرغم اين مشکالت،
پژوهشگران مختلف تالش هاي زيادي براي اندازه گيري

آن انجام داده اند .ابزار هاي سنجش کنشهاي اجرايي را
مي توان به طور کلي به دو دسته تقسيم نمود  :الف)
آزمونهاي عصب روان شناختي 55و ب) مقياسهاي درجه
بندي .]51،53،5۹،5[ 54از جمله آزمونهاي عصب روان
شناختي اين سازه ميتوان به آزمون استروپ ،5۱آزمون برج
لندن ،57آزمون عملکرد پيوسته ،5۹آزمون مازها 53و آزمون
برو نرو 51اشاره داشت[ .]51، 55برخي از مقياسهاي درجه-
بندي کنشوري اجرايي بزرگساالن نيز عبارتند از:
پرسشنامه درجه بندي رفتاري کنش وري اجرايي فرم
بزرگسال ،]55[ )BRIEF-A( 55پرسشنامه جامع کنش هاي
اجرايي( ]59[ 55)CEFIو مقياس نارساييها در کنشوري
اجرايي بارکلي .]5[ (BDEFS)59کاربرد اين ابزارها با مزايا
و معايبي همراه ميباشد؛ در واقع بررسي پژوهشهاي
عصب روانشناختي نشان ميدهد که از ميان آزمونها و
مقياسهاي درجهبندي موجود ،فقدان معيارهاي ضروري
جهت بررسي اين سازه ،به وضوح کارآمدي آزمونها را
خدشهدار ساخته است[]51،5؛ به عنوان مثال ،آزمونهاي
موجود از ابتدا با هدف اندازهگيري کنشهاي اجرايي
طراحي نگرديده و نميتوان با قطعيت اظهار داشت که
حيطه مورد نظر را در بر ميگيرند .همچنين توانايي شناختي
عمومي و سطح هوشي ،به طور معناداري نتايج اين آزمون-
ها را تغيير ميدهد بنابراين يافتههاي حاصل را نميتوان
صرفاً دستاورد اندازهگيري ساختار مورد نظر دانست؛ به
خصوص آن که رويکردهاي متفاوت در تعريف کنشهاي
اجرايي و همپوشاني کنشوري مؤلفههاي آن در انجام
تکاليف ،توافق پژوهشگران جهت تعيين و سنجش مالک-
هاي دقيق را تحتالشعاع قرار داده است [.]54،55،51،5

1. executive Function
2. self-Restraint
3 . working Memory
4 . self-Organization/Problem-Solving
5. self- Monitoring
6. self -Motivation
7 . self-Regulation of Emotion
8. self-Management toTime
9. frontal Lobe
10. preFrontal Cortex
11. Autism Spectrum Disorders
12. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
13. learning Disabilities

14. Neuropsychological Tests
15. rating Scales
16. stroop Test
17. Tower of London Test
18. Continues performance Test
19. Mazes Test
20. Go No Go Test
21 . Behavior Rating Inventory of Executive
)Functioning (BRIEF-A
22. Comprehensive Executive Function Inventory
)(CEFI
23 . Barkley Deficits in Executive Functioning
)Scale (BDEFS
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است[ ]95،5۹،5طراحي نسخههاي  BDEFSمبتني بر
نظريه عصب روانشناختي بارکلي ،پنج سازه آن و اهداف
خاص تطبيقي اين الگو ميباشد؛ بدين ترتيب خود سازمان-
دهي ،خودکنترلي /بازداري ،خود انگيزشي ،خود نظم جويي
هيجاني و خود مديريتي زمان از طريق اين ابزار قابل
سنجش ميباشد[. ]99،5،5ساخت اين ابزار در اصل جهت
سنجش کنش وري اجرايي در زندگي روزمره افراد مبتال به
اختالل نارسايي توجه/فزون کنشي ساخته شد .اجراي
 BDEFSبه اين سؤال متخصصين پاسخ ميدهد که کدام
يک از مشکالت در کنش هاي اجرايي به نارساييهاي
معنادار داللت دارد؛ همچنين نشان ميدهد که آيا يک فرد
صرفاً در سطوح پايين طيف بهنجار قرار دارد يا با دشواري-
هاي غير طبيعي در کنش هاي اجرايي مواجه ميباشد.
همچنين  ،BDEFSتعيين فراواني رفتارهاي ويژهاي در
طول زمان را فراهم مينمايد .ويژگي منحصر به فرد آن،
ارزيابي سطح آسيب روزمره بيماران طي فرآيند تشخيص و
درمان است؛ عالوه بر اين ،اجراي  BDEFSاز لحاظ هزينه
و ميزان کسب اطالعات براي مجريان طرحهايپژوهشي و
درماني مقرون به صرفه است[.]95،5۹،5
اين مقياس شامل سه نسخه خودگزارشدهي (مراجع) و دو
فرم ويژه سايرين (افراد مهمي ،مانند همسر که فرد را به
خوبي ميشناسند و ميتوانند بازخورد دقيقي از کارکرد
روزمره وي ارائه نمايند) ميباشد .اين نسخهها داراي فرم-
هاي کوتاه و بلند نيز هستند .تمامي اشکال BDEFS
حاوي زير مجموعههاي پنجگانهاي است که ميتواند جهت
سنجش نارسايي در کنش هاي اجرايي به کار رود :مقياس
خود مديريتي زمان.مربوط به تعلل ،حواسپرتي ،فراموش-
کاري ،برنامهريزي و قابليتهاي مديريت زمان ميباشد.
مقياس خود سازماندهي /حل مسأله معطوف به مشکالت
مرتبط با نظم و توالي ،دقت و سرعت پردازش اطالعات،
يادگيري و توانايي حل مسأله است .مقياس خودکنترلي/
بازداري ،به ارزيابي ابعاد تکانشگري ،پيشبيني و گذشته
نگري ،تحمل ناکامي و توانايي مهار پاسخ با توجه به
پيامدهاي آن ميپردازد .مقياس خود انگيزشي ،به بررسي
توانايي فرد در کار معطوف به پاداشها و يا اهداف بلند
مدت ،پشتکار ،کار غير وابسته به نظارت ديگران و قدرت
اراده توجه دارد .مقياس خود نظم جويي هيجاني ،کنترل

همانند آزمونهاي عصب روان شناختي موجود ،مقياسهاي
درجهبندي کنشهاي اجرايي نيز معايبي را به همراه دارند؛
عدم توافق آزمونگر و شرکتکنندگان در مورد معاني و
درجهبندي بخشهاي مختلف مقياس از مشکالت رايج اين
ابزارها ميباشد و تأثيرپذيري از سطح هوشي و تحصيالت
ممکن است گزارش ارزياب را با سوگيري همراه
سازد[.]5۱،5با اين حال مقياسهاي درجهبندي در مقابل
آزمونهاي کنشهاي اجرايي از مزاياي ويژهاي برخوردار
ميباشند :کاربرد مقياسها از لحاظ صرف وقت و هزينه
مطلوبتر ميباشد .جمعآوري گسترده اطالعات از جمله
دادههاي مربوط به رفتارهايي که به ندرت روي ميدهند ،از
طريق مقياسهاي درجهبندي امکانپذير ميباشد .عالوه بر
اين ،مقياسهاي درجهبندي از دادههاي هنجاري برخوردار
هستند که انجام عمليات آماري و تعيين جايگاه فرد در
جمعيت مورد نظر را ممکن ميسازد .نيمرخ حاصل از آنها
نيز ميتواند اطالعات جامعي از فراواني ،شدت ،زمان و ساير
جنبههاي يک رفتار يا مجموعه رفتارهايي که در يک بعد
قرار دارند را ارائه نمايد .همچنين از جمله مزاياي ويژه
مقياسها ،در نظر گرفتن بازه زماني (بهعنوان مثال
رفتارهاي شش ماه گذشته) است که ميتواند قضاوتي
مستقل از وضعيت زمان حال را براي متخصصين فراهم
سازد [.]57،5
از اين رو ،به کارگيري مقياسهاي درجهبندي کنشهاي
اجرايي ،نسبت به آزمونهاي عصب روان شناختي اين سازه
کارآمدتر بوده؛ در تشخيص ،درمان و انجام پژوهش از
مزاياي بيشتري برخوردار ميباشند[ .]5۹،57،5اما تالش-
هايي که به منظور تدوين مقياسها صورت گرفته است ،با
وجود ارائه کارايي بيشتر ،در کاهش نقايص ذکر شده
تاکنون خيلي موفق نبوده اند.]91،53،57[ .
بنابراين با توجه به نقاط ضعف ابزارهاي موجود ،فراهم
نمودن مقياسي که معايب ساير مقياسها را به حداقل
رسانده و از مزاياي ويژهاي برخوردار باشد ضرورت دارد
[.]95،5
از جمله ابزارهايي که به منظور سنجش کنشوري اجرايي
طراحي گرديده و از پشتوانه پژوهشي کافي برخوردار است،
مقياس نارسايي در کنشوري اجرايي بارکلي )(BDEFS
ميباشد که توسط راسل بارکلي ( )5155تدوين شده
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هيجاني ،تسکين خود ،گرايش نسبت به هيجانات يا واکنش
افراطي و توانايي براي درک عيني وقايع را مد نظر دارد
[. ]95،5۹،5
در مطالعه اوليه اي که توسط سازنده اين آزمون انجام شد،
عالوه بر تعيين هنجارهاي سني مجزا براي زنان و مردان
 5۹تا  ۹5سال ،در چهار گروه سني 5۹تا94 ،95تا،53
41تا ۱5و ۱4تا ، ۹5بررسي تفاوت هاي جنسيتي و سني
انجام شد و هنجارهاي سني و جنسيتي متناسب با هر گروه
به دست آمد .عالوه بر اين هيچ تفاوت معناداري بين گروه
هاي قوميتي و مناطق جغرافيايي زندگي نمونه هنجاري به
دست نيامد .همساني دروني با آلفاي کرنباخ بين  ./35تا
 ./34به دست آمد .همچنين با چندين تحليل از جمله
تحليل عاملي تأييدي ،و همبستگي ،تحليل رگرسيون،
مقايسه گروهي و نيز روايي همزمان با ابزارهاي اندازهگيري
هاي آسيب هاي کنشي در حوزه هاي مختلف ،روايي اين
ابزار در سنجش کنش وري اجرايي مطلوب گزارش شد
[.]95،5۹،5
در تنها مطالعه مستقلي که به منظور بررسي اعتبار و روايي
اين مقياس بر روي جمعيت دانشجويي تاکنون انجام شده
است ،فرم خود گزارشي اين ابزار بر روي  43۱دانشجو،
تعداد  597نفر مبتال به اختالل نارسايي توجه /فزون کنشي
و  543نفر در گروه بهنجار اجرا شد .ميانگين سني بيست
سال بود .نتايج تحليل عاملي تأييدي نشانگر همان ساختار
پنج عاملي موجود در مقياس اصلي بود و برازش متوسط تا
خوبي را براي اين گروه نشان داد[.]95
پژوهش حاضر به دليل اهميت کنشهاي اجرايي و
مؤلفههاي آن در سببشناسي اختاللهاي عصب روان-
شناختي و ضرورت سنجش اين سازه تحولي به منظور
طراحي و ارزيابي درمانهاي مبتني بر کنشوري اجرايي ،و
با هدف فراهم نمودن نسخه فارسي يک ابزار کارآمد که
مبتني بر پشتوانه نظري و پژوهشي باشد؛ به بررسي ساختار
عاملي تأييدي ،اعتبار و روايي مقياس نارسايي ،در کنش-
وري اجرايي بارکلي – نسخه بزرگسال در جامعه ايراني
پرداخت.

روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر با توجه به بررسي
خصوصيات روانسنجي يک ابزار و روش گردآوري دادهها،
به طرحهاي توصيفي و از نوع همبستگي تعلق دارد.
آزمودنيها :جامعه آماري اين پژوهش،شامل تمامي
دانشجويان جديدالورود دانشگاه فردوسي مشهد در سال
تحصيلي  5931-35بود .تعيين حجم نمونه در تحليل
عاملي و مدليابي معادالت ساختاري اهميت زيادي دارد؛
هرچند در زمينه حجم نمونه الزم براي تحليل عاملي و
مدلهاي ساختاري توافق کلي وجود ندارد؛ اما به زعم
بسياري از پژوهشگران ،حداقل حجم نمونه الزم  511نفر
ميباشد [ .]94بنابراين در اين پژوهش براي انتخاب نمونه
معرف و دقيق ،از جامعه دانشجويان مذکور با روش
تصادفي ۱59 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .آزمودنيها
به تفکيک جنسيت متشکل از  544پسر ( 55/۱درصد) و
 94۹دختر ( 4۹/5درصد) بودند .همچنين ميانگين و انحراف
معيار سن آزمودنيها به ترتيب  55/4۹و  5بود.
ابزار
مقياس نارساييها در کنشوري اجرايي بارکلي (:)BDEFS
اين مقياس توسط بارکلي ( )5155و با هدف بازنمايي
نارساکنشوري اجرايي در جمعيتهاي غير باليني و باليني
به ويژه بزرگساالن مبتال به  ADHDطراحي شد .اين
مقياس  ۹3سؤالي يک ابزار خود گزارشي است که براي
محدوده سني  5۹تا  ۹5سال قابل اجرا بوده و پاسخدهي به
آن بر مبناي طيف ليکرت چهار درجهاي (هرگز تا هميشه)
ميباشد .مقياس مذکور شامل پنج خرده مقياس است که
اين خرده مقياسها  4کنش اجرايي خود مديريتي زمان (55
سؤال) ،خود سازماندهي /حل مسأله ( 55سؤال) ،خود
کنترلي /بازداري ( 53سؤال) ،خود انگيزشي ( 55سؤال) و
خود نظم جويي هيجان (59سؤال) را اندازه گيري ميکنند.
از اين ابزار  7نمره استخراج ميشود که  4نمره مربوط به
خرده مقياسها ،يک نمره کلي و نمره ديگر از  55سوال
اين مقياس که به عنوان فهرست کنشهاي اجرايي در
 ADHDمطرح شدهاند ،بدست ميآيد .علت نامگذاري اين
 55سؤال ( )5۱،55،۱،5،۱3،۱4،۱1،44،41،53،55به عنوان
فهرست کنشهاي اجرايي در  ADHDاين است که افراد
مبتال به  ADHDدر مقايسه با ديگر گروههاي باليني ،نمره
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کارشناسي و کارشناسي ارشد روانشناسي که به صورت در
دسترس انتخاب شدند ،قرار داده شد و نظرات آنها در
خصوص محتواي سؤالها و پاسخگويي به آنها مورد توجه
قرار گرفت .پس از اين مرحله ،فرم نهايي مقياس تهيه و
براي مطالعه اصلي آماده شد.
اجراي مطالعه به اين صورت بود که در آغاز سال تحصيلي
 ،5931-35پس از اطالع رساني و شروع طرح پايش
سالمت دانشجويان ،هر هفته اختصاص به يک دانشکده
خاص داشته و دانشجويان آن دانشکده موظف بودند طبق
برنامه زمان بندي و اعالم شده جهت تشکيل پرونده ،و
انجام معاينات به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمايند .در
پايان معاينات ،ابتدا جهت رفع خستگي از دانشجويان
پذيرايي به عمل ميآمد .سپس براي رعايتاخالق در
پژوهش و جلبرضايت دانشجويان براي شرکت در
پژوهشحاضر و تکميل پرسشنامهها ،درباره اهداف پژوهش
براي آنها توضيح مختصري داده ميشد و پس از اعالم
رضايت براي مشارکت در پژوهش ،پرسشنامهها بين آنها
توزيع ميگرديد .الزم به ذکر است فرايند پاسخدهي به
پرسشنامهها به صورت گروهي انجام شد و دانشجويان
محدوديتزماني براي پاسخدهي نداشتند.
يافتهها
در جدول  5شاخص هاي توصيفي نمرات آزمودنيها در
مقياس نارساييها در کنش وري اجرايي به تفکيک جنسيت
ارائه شده است.
به منظور بررسي اعتبار فرمفارسي مقياس نارساييها
کنشوري اجرايي ،از روش همسانيدروني با محاسبه آلفاي
کرونباخ استفاده شد که نتايج آن در جدول  5گزارش شده
است .روشآلفاکرونباخ براي برآورد همسانيدروني ابزارهايي
مناسب است که پاسخ درست يا غلط ندارند؛ و پاسخ دهي
به آنها روي پيوستاري از موافقتکامل تا مخالفت کامل
است .در رابطه با مقادير مطلوب آلفايکرونباخ نيز براي
مقاصد پژوهشي مقادير بين  1/71تا  1/۹1توصيه شده
است [ ]9۱بر اساس نتايج مندرج در جدول  ،5ضرايب
آلفاي به دست آمده براي تمام خرده مقياسها ،براي کل
نمونه و به تفکيک جنسيت بيشتر از  1/71است؛ بنابراين از
نظر روانسنجي ،ضرايبمطلوبي ميباشد .به عبارت ديگر،
خرده مقياسها داراي همساني دروني مناسبي هستند.

باالتري در اين فهرست کسب نمودهاند .نمره هر يک از
خرده مقياسها نيز از طريق جمع جبري سؤالهاي آن
خرده مقياس به دست ميآيد که به دليل متغير بودن تعداد
سؤاالت خرده مقياسها ،دامنه نمرات آنها با هم متفاوت
است؛ اما به طور کلي ،نمرات باال در هر خرده مقياس،
بيانگر نارسايي بيشتر در آن کنش اجرايي ميباشد.
همچنين ،براي اين مقياس و خرده مقياسهاي آن ،جدول
نرم (هنجار) به تفکيک سن و جنس تنظيم شده است .اين
ابزار همچنين داراي دو فرم خود گزارشي و ديگر گزارشي
مي باشد .اجراي اين مقياس آسان بوده و به طور متوسط
پاسخدهي آن  54تا  51دقيقه طول ميکشد .براي کل
مقياس ضريب آلفاي کرونباخ  1/35۹و براي خرده مقياس
خود مديريتي زمان ،خود سازماندهي /حل مسأله ،خود
کنترلي /بازداري ،خود انگيزشي و خود نظم جويي هيجان
به ترتيب  1/355 ،1/39 ،1/34۹ ،1/354و1/35۱؛ و براي
فهرست کنشهاي اجرايي در  ADHDنيز ضريب آلفاي
 1/۹5گزارش شده است .همچنين ضرايب اعتبار باز آزمايي
براي کل مقياس  1/۹5و براي خرده مقياس خودمديريتي
زمان ،خود سازماندهي /حل مسئله ،خود کنترلي /بازداري،
خود انگيزشي و خود نظم جويي هيجان به ترتيب ،1/۹9
 1/۱5 ،1/7۹ ،1/31و 1/7۹؛ و ضريب اعتبار باز آزمايي
فهرست کنشهاي اجرايي در  1/7۱ ADHDگزارش شده
است [. ]95،5۹،5
روند اجراي پژوهش :ابزار جمع آوري دادهها در اين
پژوهش ،مقياس نارساييها در کنشوري اجرايي بارکلي
بود .پس از تهيه ابزار و راهنماي آن براي استفاده در ايران،
مقياس مذکور توسط پژوهشگران و يک متخصص زبان
انگليسي به صورت مستقل از انگليسي به فارسي برگردانده
شد .ترجمههاي موجود در يک نشست مشترک با رفع
ابهامات به فرم واحدي تبديل شد و سپس توسط يک نفر
متخصص زبان انگليسي و چند متخصص روانشناسي مورد
بازبيني قرار گرفت و موارد پيشنهادي تصحيح گرديد .در
مرحله بعد ،نسخه ترجمه شده نهايي توسط يک متخصص
زبان انگليسي مجدداً به انگليسي برگردانده شد .پس از
مطابقت نسخه ترجمه شده و نسخه اصلي و نبود مغايرت
بين آنها ،مقياس آماده بهرهبرداري شد .در مرحله مطالعه
مقدماتي ،فرم فارسي مقياس در اختيار  51دانشجوي
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جدول  )8شاخص هاي توصيفي نمرات آزمودنيها در مقياس نارسایيها در کنشوري اجرایي به تفکيک جنسيت

متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

خودمديريتي زمان

پسر
دختر

95/39
99/55

۹/95
۹/94

کل

99/۹7

۹/97

پسر
دختر

93/35
93/15

3/۹9
51/55

کل

9۹/37

51/57

پسر
دختر

95/34
95/59

۱/53
7/59

کل

95/۱4

7/1۱

پسر
دختر

51/5۹
53/55

5/59
4/57

کل

53/۹۱

5/31

پسر
دختر

59/9۹
55/۱5

۱/51
7/39

کل

59/37

7/95

پسر
دختر

553/۱۹
557/۱1

53/59
95/۹۹

کل

55۹/95

95/54

خود سازماندهي /حل مسئله

خودکنترلي /بازداري

خودانگيزشي

خودنظم جويي هيجان

کل مقياس

براي بررسي روايي سازه و ميزان برازش ساختار عاملي فرم
فارسي مقياس  BDEFSبا مقياس اصلي از تحليل عاملي
تأييدي با روش برآورد بيشينه درست نمايي )ML( 5استفاده
شد .در اين روش ،برازندگي الگو بر اساس رايج ترين
شاخص هاي برازندگي الگو يعني شاخص مجذور خي،
شاخص برازندگي تطبيقي ،)CFI( 5شاخص برازندگي
افزايشي ،)IFI( 9شاخص نيکويي برازش ،)GFI( 5ريشهي
استاندارد باقيمانده مجذور ميانگين ،)SRMR( 4ريشهي
خطاي ميانگين مجذورات تقريب )RMSEA( ۱و مورد
بررسي قرار گرفت که نتايج آنها در جدول  9مشاهده مي-
شود.

در ادامه ،روايي مقياس با استفاده از روايي سازه مورد
بررسي قرار گرفت .ا روايي سازه بيانگر آنست که يک ابزار
تا چه حد يک سازه را  -که مبناي نظري دارد  -مي سنجد.
براي بررسي روايي سازه روش هاي متعددي وجود دارد.
يکي از اين روشها ،استفاده از اعتبار عاملي مي باشد که
صورتي از روايي سازه است و از طريق تحليل عاملي انجام
مي شود .نتايج اين روش نشان مي دهد که ابزار از چه
عواملي اشباع شده و عوامل مذکور تا چه اندازه تغييرات
سازه مورد نظر را تبيين مي کند []97موارد استفاده تحليل
عاملي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود :الف) مقاصد
اکتشافي که معروفترين آنها تحليل مولفه هاي اصلي و
تحليل عامل مشترک است .ب) مقاصد تأييدي که هدف
آن تاييد ساختار عاملي از پيش تعيين شده اي باشد []9۹در
پژوهش حاضر با توجه به اينکه ساختار عاملي مقياس
نارسايي در کنش وري اجرايي بر اساس مباني نظري و
تجربي از پيش معين شده ،از روش تحليل عاملي تاييدي
براي احراز روايي سازه اين مقياس استفاده شد.

1. Maximum likelihood method
)2 . Comparative Fit Index (CFI
)3 . .Incremental Fit Index(IFI
)4 . Goodness of Fit Index (GFI
5 . Standardized Root Mean Square Residual
6 . Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  )4ضرایب آلفاي کرونباخ خرده مقياسها
متغیر

پسر

دختر

کل

خودمديريتي زمان

1/3

1/31

1/35

خود سازماندهي/حل مسئله

1/3

1/35

1/35

خودکنترلي/بازداري

1/۹

1/۹7

1/۹۱

خودانگيزشي

1/7

1/۹5

1/۹1

خودنظم جويي هيجان

1/3

1/35

1/35

کل مقياس

1/3

1/3۱

1/3۱

جدول  )3شاخصهاي برازش تحليل عامل تأیيدي مقياس
مجذور خي

Df

CFI

IFI

GFI

SRMR

REMSEA

4795/۱5

9۱11

1/31

1/31

1/۹9

1/15

1/19

جدول  )2بار عاملي مادههاي هر خرده مقياس
خودمديريتي زمان

خود سازماندهي/حل مسأله

خود انگيزشي

خودکنترلي/بازداري

خود نظم جويي هيجان

سوال

بار عاملي

سوال

بار عاملي

سوال

بار عاملي

سوال

بار عاملي

سوال

بار عاملي

5

1/4۱

55

1/449

5۱

1/557

۱4

1/55۹

77

1/۱44

5

1/449

59

1/45

57

1/445

۱۱

1/997

7۹

1/۱۱۱

9

1/۱۱5

55

1/۱۱1

5۹

1/445

۱7

1/۱47

73

1/775

5

1/45۹

54

1/۱۱5

53

1/45۱

۱۹

1/44۱

۹1

1/775

4

1/454

5۱

1/444

41

1/997

۱3

1/55۹

۹5

1/771

۱

1/4۱5

57

1/4۱1

45

1/557

71

1/545

۹5

1/775

7

1/551

5۹

1/۱۱1

45

1/445

75

1/449

۹9

1/۱۱7

۹

1/449

53

1/444

49

1/453

75

1/55۹

۹5

1/7۱4

3

1/595

91

1/44۱

45

1/457

79

1/445

۹4

1/7۱7

51

1/555

95

1/۱43

44

1/441

75

1/4۱9

۹۱

1/445

55

1/444

95

1/۱۱5

4۱

1/441

74

1/۱۱1

۹7

1/۱۱5

55

1/554

99

1/۱43

47

1/554

7۱

1/541

۹۹

1/۱5

59

1/۱5

95

1/۱۱1

4۹

1/455

۹3

1/۱۱5

55

1/۱۱۱

94

1/۱4۹

43

1/59۱

54

1/۱43

9۱

1/445

۱1

1/545

5۱

1/4۱5

97

1/445

۱5

1/4۱5

57

1/۱4۹

9۹

1/۱45

۱5

1/454

5۹

1/551

93

1/۱44

۱9

1/493

53

1/44۹

51

1/445

۱5

1/59

51

1/445

55

1/۱۱5

55

1/۱۱5

55

1/۱۱5

59

1/۱۱4

55

1/47

54

1/۱۱1

57

سال  ،7شماره( 5پياپي ،)54بهار5935

مجله روان شناسي باليني

گفت که الگوي  4عاملي مقياس نارسايي در کنشوري
اجرايي از برازش خوبي برخوردار ميباشد و ساختار عاملي
فرم فارسي اين مقياس با مقياس اصلي مطابقت دارد .در
جدول  5نيز نتايج بارهاي عاملي تحليل عاملي تأييدي ارائه
شده است که تمامي بارهاي عاملي موجود در اين جدول
معنادار()p<1/14ميباشند و ارزش عددي اکثر اين بارهاي
عاملي 1/5 ،به باال است؛ که اين موارد بيانگر برازش
مناسب الگوي  4عاملي مقياس ميباشد.
در پايان ،به منظور مقايسه جنسيتي ،از آزمون  tگروههاي
مستقل استفاده شد .نتايج اين آزمون در جدول  4نشان
ميدهد که تفاوت نمرات دو گروه پسر و دختر در خرده
مقياس خودمديريتي زمان ،خودانگيزشي خود نظم جويي
هيجان معني دار ميباشد .اين تفاوتها به گونهاي است که
در خرده مقياس خودمديريتي زمان وخودانگيزشي نمرات
پسران بيشتر از دختران؛ و در خرده مقياس خودنظم جويي
هيجان نمرات دختران بيشتر از پسران ميباشد.

شاخصهاي برازندگي تطبيقي ( ،)CFIبرازندگي افزايشي
( ،)IFIو نيکويي برازش ( )GFIهر چقدر نزديک به يک
باشد ،بيانگر برازش مطلوب الگو ميباشد (مقادير بزرگتر از
 1/31برازش خوب 1/۹1 ،تا  1/۹3برازش مناسب 1/۱1 ،تا
 1/73برازش ضعيف و کوچکتر از  1/۱1برازش خيلي
ضعيف) []93هر چند براي بررسي نيکويي برازش معموالً از
شاخص مجذور خي استفاده ميشود ،ولي مجذور خي با
افزايش حجم نمونه و درجهي آزادي افزايش مييابد .به
همين خاطر استفاده از دو شاخص برازندگي ريشهي
استاندارد باقيمانده مجذور ميانگين ( )SRMRو ريشهي
خطاي ميانگين مجذورات تقريب ( )RMSEAتوصيه شده
است ] .[51همچنين مقادير ريشهي استاندارد باقيمانده
مجذور ميانگين ( )SRMRبين صفر تا  1/14بيانگر برازش
خوب و  1/14تا  1/51بيانگر برازش قابل قبول الگو
ميباشد .عالوه بر اين مقادير ريشهي خطاي ميانگين
مجذورات تقريب ( )RMSEAبين صفر تا  1/14بيانگر
برازش خوب و بين  1/14تا  1/1۹بيانگر برازش قابل قبول
ميباشد ] .[55بنابراين ،با توجه به اعداد جدول  9ميتوان

جدول  )5مقایسه پسران و دختران در مقياس نارسایي در کنشوري اجرایي
متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادي

مقدار t

خودمديريتي زمان

پسر
دختر

95/539
99/455

۹/95
۹/94

۱55

**5/۱4

خود سازماندهي /حل مسئله

پسر
دختر

93/335
93/۹15

3/۹9
5/55

۱55

1/55

خودکنترلي /بازداري

پسر
دختر

95/934
95/159

۱/53
7/59

۱55

1/۹3

خودانگيزشي

پسر
دختر

51/۱5۹
53/755

5/59
4/57

۱55

**5/۱۹

خودنظم جويي هيجان

پسر
دختر

59/9۹
55/۱۱5

۱/51
7/39

۱55

*-5/1۱

کل مقياس

پسر
دختر

553/۱۹
557/9۱1

53/59
95/9۹

۱55

*1/۹5

* p<1/14

** p<1/15

ضرايب آلفاي به دست آمده براي خرده مقياس ها،خود
مديريتي زمان خود سازمان دهي/حل مسأله،خود
کنترلي/بازداري،خودانگيزشي و خودنظم جويي هيجاني در
هر دو جنس و کل آزمودنيها از نظر روانسنجي بسيار
مطلوب بود .اين نتيجه بيانگر همساني دروني رضايت
بخش براي تمامي خرده مقياسها ميباشد .يافتههاي فوق

بحث
اين پژوهش با هدف بررسي ساختار عاملي ،اعتبار و روايي
مقياس نارساييها در کنشوري اجرايي بارکلي – نسخه
بزرگسال انجام شد . .به منظور بررسي اعتبار اين مقياس از
روش همساني دروني با محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده شد.
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هيجان و نمره کل مقياس ،تفاوت معناداري وجود دارد .به
طوري که ميانگين نمرات دانشجويان دختر تنها در خرده
مقياس خودنظم جويي هيجان به طور معناداري بيشتر از
نمرات دانشجويان پسر بود؛ اما از جهت خرده مقياس
خودمديريتي زمان ،خودانگيزشي ،کنشهاي اجرايي در
ADHD؛ و کل مقياس ،نمرات دانشجويان پسر نسبت به
دانشجويان دختر ،به طور معناداري بيشتر بود.
با توجه به اينکه نمرات باالتر در مقياس در کنشوري
اجرايي بيانگر نارساکنشوري بيشتر ميباشد؛ ميتوان ابراز
داشت که دختران نسبت به پسران ،در نظم جويي هيجانات
خود ،مشکالت بيشتري را تجربه ميکنند .اين يافته به طور
ويژه همسو با نتايج مطالعه بارکلي بود[]95،5۹،5همچنين،
نتايج ديگر پژوهشها نيز بر وجود نارساکنشوري زنان در
نظمجويي هيجانات تاکيد داشته ،نشان دادهاند که زنان
براي نظمجويي هيجانات خود ،بيش از مردان راهبردهاي
ناسازگارانهاي مانند نشخوارگري را مورد استفاده قرار مي-
دهند و احتماالً به همين علت شيوع اختاللهاي خلقي از
جمله افسردگي در آنان نيز بيشتر ميباشد ] [ 55
در مطالعه حاضر ،نمرات پسران در خرده مقياس
خودانگيزشي ،نشان دهنده نارساکنشوري بيشتري بود.
اين نتيجه نيز با يافتههاي مطالعه بارکلي همسو ميباشد
[ ]95،5۹،5ديگر پژوهشها از جمله مطالعه روث و
همکاران نيز در همين راستا بوده و وجود مشکالت خود
انگيزشي بيشتري در مردان را تأييد مينمايد][5۹؛ به طور
ويژه مطالعه بالکيس و دورو ،در تبيين اين نارساکنشوري
افزونتر مردان در خود انگيزشي تأکيد نموده است که بافت
جوامع امروز باعث گرديده تا زنان جهت نيل به اهدافي که
در گذشته دستيابي به آنها برايشان امکان پذير نبوده
است ،از انگيزش دروني مضاعفي برخوردار باشند ،از اين رو
ميتوان اظهار داشت که احتماالً بافت فرهنگي جوامع نيز
زمينه مناسبتري را جهت ترغيب زنان فراهم مينمايد ودر
مقابل براي پسران تسهيل کننده خود انگيزشي نميباشد
] .[59بنابراين ،احتماالً ارتباط جنسيت با خود انگيزشي با
توجه به بافت جامعه حائز اهميت بوده و منجر گرديده تا
پسران به طور ويژه در اين حوزه نمرات باالتر يا به عبارت
ديگر نارسايي بيشتري را نشان دهند.

با نتايج گزارش شده در مقياس اصلي که آلفاي کرانباخ را
بين  1/35تا  1/34گزارش نموده است ،همسان مي باشد
[ ]95،5۹،5و بيانگر اين ميباشد که همساني دروني خرده
مقياسهاي فرم فارسي مقياس نارساييها در کنشوري
اجرايي-نسخه بزرگسال -مطلوب ميباشد .نتايج مربوط به
اعتبار اين پژوهش با يافته هاي گزارش شده توسط کافمن
در يک جمعيت دانشجويي [ ]95که به تازگي منتشر شده
نيز همسان است.
همچنين در ادامه ،به منظور بررسي روايي سازه و اينکه آيا
ساختار پنج عاملي مقياس نارساييها در کنشوري اجرايي
در جامعه ايراني برازش دارد ،از تحليل عاملي تأييدي
استفاده شد .نتايج تحليل عاملي تأييدي بيانگر برازش خوب
الگو بود .بنابراين ميتوان گفت که ساختار پنج عاملي
مقياس مذکور در دانشجويان ايراني ،برازش مناسب و خوبي
دارد .به عبارتي ،نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد که
 ۹3سؤال مقياس ،داراي بار عاملي باال با پنج عامل
خودمديريتي زمان ،خود سازماندهي /حل مسأله ،خود
کنترلي /بازداري ،خود انگيزشي و خود نظم جويي هيجان
مي باشند .در مطالعه مربوط به مقياس اصلي نيز شاخص
هاي مربوط به برازش الگو نشانگر برازش بسيار خوب الگو
با پنج عامل بوده است [ .]95،5۹،5همچنين در بررسي
ديگر [ ]95که اين الگو را بر روي جمعيت دانشجويي مورد
بررسي قرار داده است نيز با توجه به معيارهاي تاباخنيک و
فيدل[ ]97و در نظر گرفتن دو شاخص  REMSAو
 SRMRالگوي برازش شده را به صورت متوسط تا خوب
تاييد نموده است .در پژوهش حاضر نيز تمام شاخص ها و
به خصوص دو شاخص ذکر شده در فوق مطابق با
معيارهاي روان سنجي مد نظر مطلوب و خوب به دست
آمد .شاخص هاي به دست آمده در اين پژوهش باالتر از
شاخص هاي مطالعه کافمن[ ]95بود .شايد يک تبيين براي
اين نتيجه اين باشد که داده هاي به دست آمده در اين
پژوهش بر روي يک جمعيت بهنجار به دست آمده است و
داده هاي مربوط به آن مطالعه حاصل از دو گروه بهنجار و
 ADHDبوده است .نتايج حاصل از مقايسه ميانگين نمرات
آزمودنيها به تفکيک جنسيت بيانگر آن بود که بين
ميانگين نمرات دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياس-
هاي خود مديريتي زمان ،خودانگيزشي ،خودنظمجويي
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در تعميم نتايج به ديگر جمعيت هاي بزرگسال و نيز گروه
هاي سني ديگر و نيز گرو ه هاي باليني با احتياط مي
بايست عمل شود .با توجه به اينکه پژوهش حاضر به
بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس ،در نمونه غير باليني
پرداخته است ،پيشنهاد ميشود بررسيهاي مشابهي در
نمونه باليني نيز صورت گيرد .همچنين انجام پژوهشهاي
آتي که به مقايسه اين ابزار درجه بندي کنش هاي اجرايي
با آزمون هاي عصب روان شناختيکنش هاي اجرايي در
حوزه هاي مختلف ،بازداري ،نظم جويي هيجان ،حافظه
کاري  ،مديريت زمان و سازماندهي ،برنامه ريزي در نمونه
هاي بهنجار و باليني پرداخته شود ،مفيد خواهد بود .استفاده
و مقايسه فرم هاي خود گزارشي و ديگر گزارشي اين
مقياس جهت سنجش سازه کنش هاي اجرايي نيز پيشنهاد
مي گردد .اين ابزار همچنين مي تواند در موقعيت هاي
باليني ،پژوهشي و آموزشي يا ديگر موقعيت هايي که
بررسي نارسايي هاي مربوط به کنش وري اجرايي مهم
هستند ،مورد استفاده قرار گيرند .همچنين اين ابزار را مي
توان در سنجش پيامدهاي درمان در حوزه کنش وري
اجرايي نيز استفاده نمود.
تشکر و قدرداني
پژوهشگران از مسئولين مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه
فردوسي مشهد و همچنين کليه دانشجوياني که با همکاري
صادقانه و صرف وقت خود انجام تحقيق حاضر را ميسر
ساختند ،تشکر و قدرداني مي نمايند.
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بيشتر ميباشد .اين نتايج با يافتههاي حاصل از مطالعه
بارکلي ناهمسو بود[ ]95،5۹،5در زمينه اين ناهمخواني مي-
توان اشاره داشت که بررسي ادبيات پژوهشي نشان دهنده
اين ناهمسويي در نتايج ساير مطالعات نيز بود؛ به عنوان
نمونه برخي پژوهشها مانند مطالعه روث و همکاران هم-
راستا با پژوهش بارکلي ميباشد[ ]95،5۹،5۹،5و بيان مي-
دارد که دختران در قياس با پسران ،نارساکنشوري بيش-
تري در خودمديريتي زمان داشتند ] .[55از سويي يافتههاي
ديگر پژوهشها همسو با نتايج پژوهش حاضر ،از کنشوري
مطلوبتر خودمديريتي زمان در دختران حمايت نموده و آن
را به توانايي خويشتن داري بهتر در زنان مرتبط ميدانند
] .[55به طور ويژه شواهد حاصل از پژوهشهاي داخلي نيز
تاکيد دارند که در نمونههاي برگرفته از جامعه ايراني،
دختران ،در مقياس خود مديريتي زمان و مؤلفههاي مرتبط
با آن از جمله اهمالکاري ،نارساکنشوري کمتري را نسبت
به پسران نشان داده و احتماالً بافت فرهنگي و اجتماعي در
اين زمينه تأثير گذار ميباشد ] [54 ،5۱از اين رو با توجه به
همسويي يافتههاي اين پژوهش با نتايج ديگر مطالعات
داخلي ،ميتوان بر اين امر تأکيد داشت که ممکن است
عوامل فرهنگي و بافت جامعه در زمره علل حائز اهميت در
خود مديريتي مطلوبتر زنان ،مورد توجه باشد.
در مجموع ،با توجه به نتايج حاصل ميتوان اظهار داشت
که يافتههاي موجود اعتبار و روايي مقياس نارساييها در
کنشوري اجرايي بارکلي – نسخه بزرگسال -را تأييد مي-
نمايد .از آنجا که سنجش کنشهاي اجرايي و مؤلفههاي
آن در سببشناسي اختاللهاي عصب _روانشناختي حائز
اهميت ميباشد و کاربرد آن به منظور طراحي و ارزيابي
درمانهاي مبتني بر کنشوري اجرايي که امروزه بسيار
مورد توجه ميباشند ،ضرورت دارد؛ بنابراين نسخه فارسي
اين مقياس مي تواندابزار مناسبي براي سنجش و ارزيابي
نارسايي کنش هاي اجرايي در نمونه ايراني و در
پژوهشهاي روانشناختي محسوب گردد.
از جمله محدوديت هاي اين پژوهش ،اين است که اين
مطالعه بر روي جمعيت دانشجويي انجام شده است ،بنابراين

1- Barkley RA. Deficits in executive functioning
scale (BDEFS). New York: Guilford Press; 2011.
2- Nigg JT. What causes ADHD? understanding
what goes wrong and why. New York: Guilford
Press; 2006.
3- Gioia GA. Isquith PK. Ecological assessment of
executive function in traumatic brain injury. Dev
Neuropsychol. 2004; (25): 135-158.
4- Barkley RA. Attention-deficit disorder: A
handbook for diagnosis and treatment (4rd ed.). New
York: Guilford Press; 2015.
5- Sinzig J, Morsch D, Bruning B, Schmidt BM,
Lehmkuhl G. Inhibition, flexibility, working
memory and planning in autism spectrum disorders
with and without comorbid ADHD-symptoms.
Child and Adolesc Psychiatry and Mental Health.
2008; (4)2.
6- Pellicano E. Individual differences in executive
function
and
central
coherence
predict

10

علي مشهدي و همکاران

... اعتبار و روايي نسخه فارسي مقياس نارسايي ها در،ساختار عاملي

JA. Handbook of Executive Functioning. New
York: Springer; 2014.
19- Frazier TW, Demareem HA, Youngstrom EA.
Meta
–Analysis
of
intellectual
and
neuropsychological test performance in attention
deficit hyperactivity disorder. Neuropsychology,
2004; 18(3), 543-55.
20- Lezak MD, Howieson DB, Loring ED, Tranel
D. Neuropsychological assessment, 5th ed. New
York: Oxford university; 2014.
21- Baron DA, Bizamcer AN, Wagner KD. The
relationship of ADHD, its treatment, and substance
use. Behav Health Manag. 2004; 24(4): 49-53.
22- Roth RM, Isquith PK, Gioia GA. Behavior
Rating Inventory of Executive Function- Adult
Version. FL: Psychological Assessment Resources;
2005.
23- Naglieri JA, Goldstein S. Comprehensive
Executive Functioning Inventory. NY: Multi-Health
Systems Inc; 2013.
24- Castellanos X, Sonuga – Barke E, Milham M,
Tannok R. Characterizing cognition in ADHD:
beyond executive function. Trends Cogn Sci.. 2006;
(10): 117-23.
25- Willcutt EG, Doyle AE, Nigg J T, Faraone SV,
Pennington BF. Validity of the executive function
theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a
meta-analytic review. Biol Psychiatry. 2005;
57(11):1336–46.
26- Bulzacka E, Vilain J, Schürhoff F, Méary A,
Leboyer M, Szöke A. A self administered executive
functions ecological questionnaire (the Behavior
Rating Inventory of Executive Function - Adult
Version) shows impaired scores in a sample of
patients with schizophrenia. Mental Illness. 2013;
(5): 14-16.
27- Waid-Ebbs K, Wen PS, Heaton SC, Donovan
NJ, Velozo C. The item level psychometrics of the
behaviour rating inventory of executive functionadult (BRIEF-A) in a TBI sample. Brain Inj. 2012;
26(13-14): 1646–57.
28- Roth RM, Lance CE, Isquith PK, Fischer AS,
Giancola PR. Confirmatory factor analysis of the
behavior rating inventory of executive functionadult version in healthy adults and application to
attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Clin
Neuropsychol. 2013; 28(5): 425–34.
29- Burgess PW, Alderman N, Evans J, Emslie H,
Wilson BA. The ecological validity of tests of
executive function. J Int Neuropsychol Soc. 1998;
4(6): 547-58.
30- Barkley RA. Executive functions and self –
regulation: An evolutionary neuropsychological
perspective. Neuropsychol Rev. 2001; 11(1): 1-29.
31- Barkley RA, Murphy KR. The nature of
executive function (EF) deficits in daily life
activities in adults with ADHD and their
relationship to EF tests. J Pschopathol Behav
Assess. 2011; 33: 137-58.

developmental changes in theory of mind in autism.
Dev Psychol. 2010; (46): 530–44.
7- Barkley RA, Murphy KR, Fisher M. ADHD in
adults: what the science says. New York: Guilford
Press; 2008.
8- Dramsdahl M, Westerhausen R, Haavik J,
Hugdahl K, Plessen KJ. Cognitive control in adults
with
attention-deficit/hyperactivity
disorder.
Psychiatry Res. 2011; 188(3): 406- 10.
9- McCloskey G, Perkins L A, Van Divner B.
Assessment and intervention for executive function
difficulties. New York: Taylor & Francis group;
2009.
10- Hamzeloo M, Mashhadi A, Salehi-Fadardi J.
The Effectiveness of Inhibition and Working
Memory Training on ADHD and Comorbid
Symptoms of Prison Inmates with Adult Attention
Deficit Hyperactivity Disorder. J Clinic Psycol.
2014; 6(1) :1-13. [Persian].
11- Thorell LB, Lindqvist S, Nutley S B, Bohlin G,
Klingberg T. Training and transfer effects of
executive functions in preschool children. Dev Sci.
2009; 12(1): 106–13.
12- Rueda MR, Rothbart MK, McCandliss BD,
Posner P. Training, maturation, and genetic
influences on the development of executive
attention. Proc Natl Acad Sci. 2005; 102(41):
14931–6.
13- Klingber T. Training and plasticity of working
memory. Trends Cogn Sci. 2010; 14(7): 317–24.
14- Klingberg T, Forssberg H, Wassenberg H.
Training of working memory in children with
ADHD. J Clin Exp Neuropsyc. 2002; 24(6): 78191.
15- Klingberg T, Fernell E, Olesen P, Johnson M,
Gustafsson P, Dahlstr¨om K, Gillberg CG.
Computerized training of working memory in
children with ADHD- A randomized, controlled
trial. J Am Acad Child Adolesc Psy. 2005; 44(2),
177–86.
16- Mashhadi A. Study of executive function and
effectiveness of threatments (pharmacotherapy,
executive function training and combination of
these two intervention) on improvement of
executive functions and reduce symptoms of
children with attention deficit hyperactivity
disorder. [Dissertation]. Tehran: Tarbiat modares
university; 2009.]Persian[
17- Hosseinzadeh Maleki Z. Effectiveness of
Barkley,s parent training, working memory training
and executive on improvement of executive
functions and reduce symptoms of children with
attention
deficit
hyperactivity
disorder.
[Dissertation]. Mashhad: Ferdowsi university of
Mashhad; 2012. ]Persian[.
18- Barkley RA. The assessment of executive
functioning using the Barkley deficits in executive
functioning scales. In Goldstein S, Naglierieditor

11

5935 بهار،)54 (پياپي5 شماره،7 سال

مجله روان شناسي باليني

entering into University. J Educational Psychol.
2013; (28): 99-121. [Persian].

32- Allee-Smith PJ, Winters RR, Drake A, Joslin
AK. Test Review: Barkley Deficits in Executive
Functioning Scale (BDEFS). J Psychoeduc Assess.
2013; 31(1): 80-3.
33- Barkley RA. Inhibition, sustained attention,
and executive functions: constructing a unifying
theory of ADHD. Psychol Bull. 1997; 121(1): 6594.
34- Coffman TP. The Psychometric Properties of
the Barkley Deficits in Executive Functioning Scale
(Bdefs) in a College Student Population.
[Dissertation]. Florida : Florida State University;
2014.
35- MacCallum RC, Widaman KF, Zhang S, Hong
S. Sample size in factor analysis. Psychol Meth.
1999; 4(1), 84-99.
36- Sharifi, HP. Principles of psychometrics and
psychoanalysis. Tehran: Roshd Pub; 2005. ]Persian
37- Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate
Statistics ,6th ed. Boston: Pearson; 2013.
38- Bazargan A, Sarmad Z, Hedjazi A. Research
Methods in Behavioural Sciences ,15th edn.
Teharn: Agah Pub; 2008. ]Persian[.
39- Meyers LS, Gamst GC, Guarino AJ. Applied
multivariate research. Translated by Sharifi HP,
Farzad V, Rezakhani SD, Hasan Abadi HR, Izanloo
B, Habibi M. Tehran: Roshd; 2011. ]Persian[ .
40- Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes
in covariance structure analysis: Conventional
criteria versus new alternatives. Structural Equation
Modeling. 1999; 6: 1–55.
41- Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H, Müller
H. Evaluating the fit of structural equation models:
Tests of significance and descriptive goodness-offit measures. Method Psychol Res. 2003; 8: 23–74.
42- Mennin DS, Farach FJ. Emotion and evolving
treatments for adult psychopathology. Clin Psychol
Sci Practice. 2007; (14): 329-352.
43- Balkis ,M.,& Duru , E.
prevalence of
Academic Procrastination Behavior Among
preservice Teachers , and its Relationship With
Demographics and individual preference. Journal of
Theory and practice in Education. 2009; 5 (1): 18 –
32.
44- Trueman M, Hartley JA. Comparison between
the time-management skills and academic
performance of mature and traditional-entry
university student's. J Higher Educe 1996; 32: 199215.
45- Yeganeh T, Soltanishal R, Kafi M, Hossein
Khanzadeh A. The relationship between emotional
intelligence, time management and quality of life
with academic improvement of students. J
Rafsanjan Medicine 2013; 12: 219-232. [Persian].
46- Tavakoli A. Prevalence of Procrastination
Educational work among students and its
relationship with demographic characteristics,
preferred time of the study, and the purpose of

10

Journal of Clinical Psychology

Vol. 7, No. 1 (25), Spring 2015

Factor Structure, Reliability and Validity of Persian Version of
Barkley Deficits in Executive Functioning Scale(BDEFS)- Adult
Version
Mashhadi, A. *Ph.D., Mirdoraghi, F. Ph.D Student., Hosainzadeh-Maleki, Z Ph.D Student., Hasani, J Ph.D., Hamzeloo, M.
MA.

Abstract
Introduction: The Barkley deficit in executive functioning scale (BDEFS for Adults) is one of the
newest scales that measure executive functions. It is based on the neuropsychological theory of
Barkley. The purpose of the current study was to assess the psychometric features of the Persian form
of the scale.
Method: The design of this study was descriptive – correlation study. The samples were included 613
of Ferdowsi University of Mashhad in academic year 91-90 and selected randomly method. The
research instrument was The Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS for adults).
Analysis of data was performed by Using Cranach's alpha, t test for independent groups and
confirmatory factor analysis.
Finding: Cranach's alpha coefficients for all subscales between 0/80 to 0/92 and the total scale were
obtained 0/96; which showed scale reliability is good. Confirmatory factor analysis revealed a five
factor model of the Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS for Adults), (selfmanagement to time, -organization/problem solving , self motivation, self-restraint, self, selfregulation of emotions) in the Iranian society has a good fit. Therefore, the validity of this scale is
appropriate. In conclusion, the results of t-test showed that the mean of boys' scores on the selfmanagement to time, the self motivation, and total scale were significantly more than girls. the mean
of girls' scores on the self motivation of emotion was significantly more than boys.
Conclusion: The Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS for Adults) can be a useful
instrument studies to asses deficits executive functioning in everyday life in Iranian society.
Keywords: Deficits in Executive Functioning, Adults, reliability, validity
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