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Objective Executive functions are referred to higher and self-tuning cognitive processes that help managing 
behaviors and thought controls. Executive functions in children are assessed in different ways. The most pres-
tigious and valuable way is using daily functions reports on a child's natural environment. This study aimed to 
prepare the Persian version of behavior rating inventory of executive function-preschool (BRIFF-P) and study 
of its face and content validity among Iranian children. The questionnaire completed by parents of 2-5 years 
old children.
Materials & Methods This study has methodological and psychometric design. We studied the Persian version 
of tests using standard protocols IQOLA and determined its validity. This protocol includes translation, evalua-
tion of translation quality, backward translation, and comparing the English version with its Persian one. Face 
validity was determined by 20 samples (parent) and the impact score was measured. Content validity index 
(CVI) and ratio of the content validity (CVR) was determined by asking the opinions of 15 experts. Moreover, 
the simplicity, relevance, and transparency of each item was evaluated.
Results Based on the simplicity and clarity of questionnaire items, over 80% agreement of the sample 
group indicated the simplicity and clarity of the items. also the difficult and complex items were discussed 
among experts in several sessions and as a result the simpler and clearer concepts took the place of dif-
ficult and ambiguous items. Then, the score of proportion index effect and relation of items for each of 
63 items of questionnaire was calculated. the results showed that all items of questionnaire were simple 
and clear, also all items except 7 achieved impact score of higher than 1.5. To evaluate the content validity 
of the questionnaire, we used ratio of content validity and index calculation. Content validity showed that 
almost all items of the questionnaire achieved CVI score of higher than 0.79 (The lowest score was 0.8 and 
highest one was 1); however, as regards the index of relatedness, 3 items got scores lower than 0.79 The 
scores of the content validity ratio were more than 0.49, except the fifth item.
Conclusion The Persian version of this questionnaire possesses a good match in terms of cultural and face 
validity. The results of content validity confirms that the Persian version is clear, simple, and understandable 
for the target society. However, 7 items of the questionnaire got scores lower than 1.5. of course, as in this 
study, the parents of normal children were investigated, the importance of these items in evaluation of abnor-
mal children must be considered, because in many abnormal growth development of children (like attention 
deficit/hyperactivity, autism) such behaviors are clearly considered problematic. Therefore, the importance of 
these items are seen in final questionnaire and in spite of low score of 1.5 of some items, in the sample group 
(normal children), these items were kept and inserted in the final questionnaire. The results of content validity 
were also indicative of different cultural assumptions from some items of this questionnaire. We suggest that 
in future studies, the content validity of the Persian version was estimted with regard to opinions of parents of 
abnormal children with growth development problems and then the results were compared. We also suggest 
examining the other kinds of reliability and validity of this test.
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هدفکارکردهایاجراییبهسلسلهمراتبباالتروخودتنظیمگرفرایندهایشناختیگفتهمیشودکهبهمدیریتوکنترلافکارواعمال
کمکمیکنند.کارکردهایاجراییکودکانبهشیوههایمختلفیارزیابیمیشودکهمعتبرترینوارزشمندترینشیوه،استفادهازگزارش
عملکردهایروزانهدرمحیططبیعیزندگیکودکاست.هدفاینتحقیقتهیهنسخهفارسی»پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرد
اجرایی-نسخهپیشدبستانی«)BRIEF-P(وبررسیرواییظاهریومحتواییآندرکودکانبهنجارفارسیزبانبود.اینپرسشنامه

توسطوالدینکودکان5-2سالتکمیلشد.
روش بررسیاینمطالعهروششناسیوازنوعروانسنجیاستوبااستفادهازقرارداداستانداردIQOLA،بهفارسیسازیآزمونوبررسی
رواییآنمیپردازد.اینپروتکلشاملمراحلترجمه،سنجشکیفیتترجمه،ترجمهروبهعقب،مقایسهنسخهانگلیسیبانسخهفارسی
است.سنجشرواییظاهریبرعهده20نمونه)والد(بودونمرهاثرعباراتسنجیدهشد.15صاحبنظربااستفادهازفرمولمحاسبهنمره

اثروفرمولمحاسبهCVIوCVR،رواییمحتوایآزمونونسبتوشاخصرواییمحتوارابررسیکردند.
یافته هابرایسنجشمیزانسادگیووضوحعباراتپرسشنامه،توافقباالی80درصدگروهنمونهمبنیبرساده،رساوواضحبودنآیتمها
مدنظرقرارگرفتوعباراتمشکلومبهمدرهیئتمحققانومتخصصاندرجلساتمکررموردبحثقرارگرفتندومفاهیممشابهسادهتر،
رساتروواضحتر،جایگزینعباراتدشوارومبهمشدند.سپسنمرهاثرمعیارتناسبوارتباطآیتمهابرایهریکاز63آیتمپرسشنامه
محاسبهشد.نتیجهرواییصورینشاندادکهتمامعبارتسادهوواضحبودندوبیشترآیتمهایپرسشنامهبهجز7عبارتنمرهاثرباالتر
از1/5راکسبکردند.برایبررسیرواییمحتواییپرسشنامهازمحاسبهشاخصونسبترواییمحتوااستفادهشد.بررسیرواییمحتوا
نشاندادکهتقریباًتمامعباراتپرسشنامهنمرهشاخصباالی0/79)کمتریننمره0/8وبیشتریننمره1(راکسبکردندولیبرای
معیارمرتبطبودنسهعبارتنمرهکمتراز0/79راکسبکردند.همچنین،نمرهنسبترواییمحتوابرایهمهعباراتبهجز5عبارت

باالتراز0/49بهدستآمد.
نتیجه گیرینسخهفارسیاینپرسشنامهازنظرفرهنگیورواییصوری،انطباقمناسبیپیداکردهاست.نتایجرواییصوریمؤیداین
نکتهاستکهنسخهفارسیآزمونبرایجامعههدف،واضح،روشنوقابلفهماست،امابرای7آیتمپرسشنامه،نمرهاثرکمتراز1/5
بهدستآمد.البتهازآنجاکهدراینمطالعهوالدینکودکانبهنجارموردتوجهبودند،میتوانبهاحتمالاهمیتاینعباراتدرسنجش
کودکاننابهنجارپیبرد؛زیرادرطیفوسیعیازاختالالترشدیکودکان)همانندنقصتوجه/بیشفعالیواتیسم(چنینرفتارهایی
بهوضوحمشکلزاتلقیمیشوند.بنابراین،اهمیتوجودچنینعباراتیدرپرسشنامهنهاییمشاهدهمیشودوباوجودنمرهاهمیت
کمتراز1/5برخیعباراتدرگروهنمونه)کودکانبهنجار(،اینعبارتهاحفظودرپرسشنامهنهاییذکرشد.نتایجرواییمحتوایینیز
نشاندهندهبرداشتهایمتفاوتفرهنگیازبرخیعباراتپرسشنامهبود.پیشنهادمیشوددرمطالعاتآتی،رواییصوریایننسخه
فارسیبانظرخواهیازوالدینکودکانناهنجارومبتالبهاختالالترشدیانجامگیردونتایجموردمقایسهقرارگیرندوانواعدیگرروایی

وپایاییاینآزمونبررسیشود.
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مقدمه

کارکردهایاجرایی1بهسلسلهمراتبباالتروخودتنظیمگر
کنترل و مدیریت به که میشود گفته شناختی فرایندهای
افکارواعمالکمکمیکنند]1[.مدیریتاعمالوافکارکه
ازطریقفرایندهایاجراییانجاممیگیرد،برایتجزیهوتحلیل
و ذهنی استراتژیهای و اهداف تشکیل محرکهایخارجی،
تشخیصتناسببرنامههاوآمادهسازیاعمالضروریهستند؛
بنابراین،میتوانگفتکهکارکردهایاجرایینقشمهمیدر
عملکردشناختی،رفتاری،کنترلهیجانیوتعامالتاجتماعی

انسانایفامیکنند]2[.

کارکردهایاجراییازجملهحیاتیترینعملکردهایشناختی
اگر میدهند. قرار تحتتأثیر را افراد مشارکت2 که هستند
کارکردهایاجراییبهخوبیانجامنگیرند،بدکارکردیاجراییرخ
میدهد.دراینصورتمشارکتفردکاهشمییابد،نقشهای3
فردمحدودمیگردندوحتیممکناستزندگیاجتماعی4،

استقالل5وکیفیتزندگی6فردنیزتحتتأثیرقرارگیرد]3[.

سیرتکاملکارکردهایاجراییباطولدورهرشدعصبشناختی
ناحیهپیشانیمغزهمگاماست.بهنظرمیرسدرشدکارکردهای
اجراییطیدورانکودکیانجاممیگیردواحتماالًاینپیشرفت
این است. همزمان پیشانی لوب بلوغ در جهشهایی رشد با
دورههایرشدیبینتولدتا2سالگی،9-7سالگیوآخرین
جهشدراواخرنوجوانیبین19-16سالرخمیدهد]4و2[.
کارکردهایاجراییدرعملکردکلیرشدی-عصبیکودکنیز
اهمیتبسزاییدارندونقشیاساسیدررشدشناختی،رفتاریو

اجتماعیهیجانیکودکایفامیکنند]5[.

ارزیابیکارکردهایاجراییدرکودکانپیشدبستانیمعموالًبا
استفادهازتکالیفعصبی-شناختیانجاممیگیرد]1[.استفادهاز
آزمونهایتکلیفمحوربرایارزیابیکارکردهایاجراییبامشکالتی

روبهرواستکهازجملهآنهامیتوانبهمواردذیلاشارهکرد:

●اینابزارهاقابلیتتکرارپذیریندارند؛زیرابرایرویاروییبا
مشکالتجدیدطراحیشدهاندوپسازیکباراستفادهبهدلیل

آنکهمشکلدیگرجدیدنیست،اینتواناییرانمیسنجند؛

● اینتکالیفناخالصهستندوممکناستبهکارگیریآنها
فرایندهایشناختیدیگررانیزبهکارگیرد؛

ازنمراتخالصهاستفادهمیکنندو ● بیشتراینآزمونها

1. Executive function
2.Participation 
3.Roles
4. Community living
5. Independence
6. Quality of life

اجزایخاصکارکردهایاجراییرامشخصنمیکنند؛

● نتایجبیشتراینآزمونهاارتباطمشخصیباعملکردواقعی
زیستمحیطی اعتبار و ندارند زندگیاش محیط در کودک

ضعیفیدارند]6و2[.

»پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخهپیشدبستانی7«
)BRIEF-P(درسال2002توسطاسپای8،ایسکوئس9وجیویا10
مطرحشدوجزواولینابزارهاییاستکهبرایاندازهگیریکارکردهای
اجراییکودک،ازبررسیگزارشعملکردهایروزانهاودرمحیط
طبیعیزندگیاشاستفادهمیکند.همچنین،اینابزاراولینمقیاسی
و کودکان در خودتنظیمی ظرفیتهای اندازهگیری به که است

نوجوانانپرداختهاست]7[.

4نسخهمختلفازپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی
دردسترساست:

1-پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخهپیشدبستانی11
برایکودکان5-2سالبایکفرمگزارشبرایوالدینومعلمها؛2-
پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخهاولیه12برایسنین
11-6سالبافرمهایجدابرایوالدینومعلمها؛3-پرسشنامه
سنجشرفتاریکارکرداجرایی-گزارشخود13مناسببراینوجوانان
سن18-11سال؛4-پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-
نسخهبالغین14برایسنین90-18سالبافرمهایمجزایگزارش

خودوگزارشگیرنده]8[.

پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخهپیشدبستانی
محیط در را کودک اجرایی کارکرد که است مناسب ابزاری
معتبر15ودرقالبرفتارهایروزمرهمیسنجد]5[.اینابزاربه
مشارکتفعالکودکنیازینداردومسائلیمانندمحدودیتهای
زبانی،انجامتکلیفخاصوتوجهممتدحینتکلیف)کهدر

آزمونهایتکلیفمحوروجوددارد(درآنبهچشمنمیخورد.

نسخهاولیهپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-کهبه
بررسیکارکردهایاجراییدرکودکان11-6سالمیپردازد-،
درزمستانسال2015توسطخانمسلمانوهمکارانبهفارسی
تهیهشد.اینپرسشنامه86موردداردکهتوسطوالدینکودکان
تکمیلمیگردد.نتایجرواییصوریاینمطالعهنشاندادکه
تمامعبارات،سادهوواضحبودندونسخهفارسیازرواییمناسبی

7. Behavior Rating Inventory of Executive Function
8. Espy
9. Isquith
10. Gioia
11. BRIEF-preschool
12. Original BRIEF
13. BRIEF-self report 
14. BRIEF-adult version
15. Ecologically valid fashion
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برخورداراست]9[.

نسخههایدیگرپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجراییدر
ایرانموردبررسیقرارنگرفتهاند.باوجوداین،نسخهاصلیآزمون
روشن و ساده اجرای روش خوب، روانسنجی ویژگیهای از
برخورداراستوابزاریقابلاعتمادوکاربردیبرایدرمانگران
معرفیشدهاست.شواهدمناسببرایقابلیتاطمینانواعتبار
اینابزاردرزمینهبالینیموجوداستودرکشورهاینظیرآلمان،
کانادا،کاتالونیاو...نیزموردبررسیقرارگرفته،امانمرهاثرمشخص
ودقیقعباراتپرسشنامهدرمطالعاتدردسترسبیاننگردیده

است]11و5،10[.

امروزهسنجشکارکردهایاجرایی،بسیارموردتوجهمتخصصان
علومرفتاریودرمانگرانیکهدرحوزهارزیابیودرمانکودکان
فعالیتدارند)مانندکاردرمانگران،گفتاردرمانهاو...(است.با
وجوداهمیتکارکردهایاجراییبهعنوانیککارکردشناختی
پایهدرکارهایکودکیوباتوجهبهاینکهابزارمناسبیبرای
ارزیابیآندرمحیططبیعیزندگیکودکانپیشدبستانیدر
ایرانوجودندارد،پژوهشحاضرباهدفتهیهوتعیینروایی
ظاهریومحتوایینسخهفارسيپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرد
اجرایی-نسخهپیشدبستانیدرکودکانپیشدبستانیتهرانیانجام

گرفت.

اینمطالعهدرپیپاسخبهاینپرسشبودکه»آیاترجمه
فارسيپرسشنامهمذکوردرارزیابیکارکردهایاجراییکودکان
ازروایيصوری16ومحتوایی17مناسبي 5-2سالهفارسیزبان

برخورداراست؟«.

فارسیزبان بهنجار2-5 تمامکودکان برای اینمطالعه نتایج
قابلتعمیمخواهدبود،البتهطیمطالعاتمتعدد،اعتبارنسخهاصلی
اینآزموندرسنجشکارکردهایاجراییبسیاریازشرایطپزشکی
کودکانمشخصشد؛بنابراین،آزمونبرایشرایطینظیرسنجش
کارکرداجراییاختالالتیادگیری،ضربهبهسر،کمبودتوجهو
بیشفعالی،اتیسمو...نیزکاربرددارد.همچنینباانجاممطالعات
هنجاریابیاینآزمون،میتواننتایجرابادقتبیشتریتشریحنمود.

روش بررسی

پژوهشحاضر،پژوهشیروششناسیبودوباهدفتعیین
آزمون رواییصوریومحتواییبرخیویژگیهایروانسنجی
سنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخهپیشدبستانیانجامگرفت.
اینآزمونتوسطاسپای،ایسکوئسوجیویا)2002(برایارزیابی
و طراحی ماه و11 سال تا5 کودکان2 اجرایی کارکردهای
اعتبارنسخهاصلیآندربسیاریازشرایطپزشکیمانندضربه
مغزی،اختالالتیادگیری،بیشفعالیواتیسمو...مشخصشده

16. Face validity
17. Content validity

است.آزمونسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخهپیشدبستانی
رادر5مقیاس اجرایی شامل63سؤالاستکهکارکردهای
مهار18،شیفت19،حافظهکاری20،کنترلهیجانی21وبرنامهریزی/
باتوجهبهمشکلزابودن باید سازماندهی22میسنجد.والدین
رفتارکودکدر6ماهاخیردرهریکازرفتارهایبیانشدهدر
پرسشنامهبهعباراتپاسخدهند.پاسخشاملانتخابیکیاز
موارد:هرگز،گهگاهوبهندرتاست.جامعهموردنظرمطالعهرا
متخصصان)باسابقهبیشاز5سالدرارزیابیکارکرداجرایی
کودک(ووالدینکودکانپیشدبستانی2تا5سالو11ماهی

کهدرمهدهایشهرتهرانحضورداشتند،تشکیلمیدادند.

برایانجاماینمطالعهابتداپرسشنامهازکشورآمریکاومؤسسه
پارینک23تهیهومجوزوموافقتالزمبرایترجمهآزموناخذشد.
اجرایاینمطالعهشاملروندترجمهورسیدنبهنسخهمنطبقبا

نسخهاصلیآزمون،رواییصوریورواییمحتواییآزمونبود.

ترجمه و معادل سازی آزمون

ترجمهومعادلسازیآزمونبافرهنگایرانیبراساسقرارداد
انجام 24)IQOLA(ارزیابیبینالمللیکیفیتزندگی استاندارد
گرفتکهشاملمراحلترجمه،سنجشکیفیتترجمه،ترجمه
روبهعقب،مقایسهنسخهانگلیسیبانسخهفارسیاست]12[.
ترجمهبازترجمه25بهاینشکلبودکهدرابتداپرسشنامهتوسط
دکترای دانشجوی و کاردرمانی دکترای تخصص )با محققان
کاردرمانیوکارشناسیارشدکاردرمانیودکترایعلوماعصاب(،
ترجمه نحوه و مطالعه مورد موضوع به )آشنا مترجم نفر 2
آزمونها(و4نفرمتخصص)کاردرمانیوگفتاردرمانیبامدرک
کارکردهای مطالعه زمینه به آگاه و دکترا و کارشناسیارشد
اجراییکهدرارزیابیودرمانکودکانبیشاز5سالسابقه

داشتند(بهفارسیترجمهشد.

نفرمتخصص و4 مترجم توسطمحققان،2 فارسی ترجمه
برگرداندهشد. انگلیسی به اول، ترجمه شرکتکنندهدرهیئت
سپسنسخهانگلیسیتهیهشدهدراینمرحلهطیجلساتمتعدد
بامتخصصانومترجمان،بانسخهانگلیسیاصلیآزمونبهلحاظ
یکسانیمفهومیموردمقایسهویکسانیآنموردتأییدقرارگرفت.
از فارسی نهایی نسخه یک درنهایت باال مراحل انجام از پس

پرسشنامهباکیفیتترجمهمطلوبورضایتبخشتهیهگردید.

18. Inhibit
19. Shift
20. Working memory
21. Emptional control
22. Plan/Organize
23. Parinc
24. International Quality of Life Assessment
25. Translation-back translation
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روایی ظاهری 

براساسنظرمتخصصان،درمطالعاترواییآزمونهایمختلف
معموالًتعدادکمتراز20نفربرایرواییظاهریانتخابمیشود.
تنهامطالعهنزدیکبهاینبررسی،مطالعهخانمسلمانوهمکاران
استکهدرآنتعدادافرادنمونهبرایرواییظاهری10والد
کودکانبیشفعالانتخابشدند]9[.برایناساس،تعدادنمونه
برایرواییظاهریبرمبنایمطالعاتمشابهونظرمتخصصان
شرکتکنندهدرروندترجمه،20والد)مادر(فارسیزبانبودند.

4 از مهد 4 به مراجعهکنندگان والدین میان از نمونهها
منطقهتهرانومهدهانیزباتوجهبهرضایتوموافقتبهزیستی
ازهرمهد انتخابشدند. شهرتهرانومدیریتمهدمربوطه
5نفربهطورتصادفیازفهرستثبتناممهدانتخابگردید.از
معیارهایانتخاباینافرادداشتنسواددیپلموباالتر،داشتن
فرزنددردامنهسنی5-2سالبدونتشخیصخاصروانپزشکی
ماننداوتیسم،بیشفعالیو...بود.برایناساس،نمونهها4گروه
سطحسوادراتحتپوششقراردادند)5نفردیپلموزیردیپلم،5

نفرفوقدیپلم،7نفرلیسانس،3نفرفوقلیسانسوباالتر(.

فرمرواییصوریپرسشنامهترجمهشدهبهزبانفارسیدر
اختیارنمونههاقرارگرفت.دراینپرسشنامهبرایهریکاز63
عبارتپرسشنامهسهقسمتمجزاطراحیشدهبودکهدشواری
درکمفاهیم26،ابهاموبرداشتهایناروا27وتناسبوارتباط28
مواردرابهصورتمجزادریکطیفلیکرتي5قسمتيمورد
بررسيقرارمیداد.توافقباالی80درصددررواییصوریبرای
سادهوواضحبودنعباراتمبناقراردادهشد)یعنیحداقل16
نفرنمره4ونمره5از5نمرهرابهمعیارسادهوواضحبودن
اختصاصدهند(.برایمعیارتناسبوارتباطمواردمحاسبهاز

نمرهاثرگذاری29،استفادهشد.

توافقباالی80درصدونمرهاثرباالی1/5بدینمعناستکه
موردازرواییظاهریمناسبیبرخورداراستوبرایگروهنمونه
بهراحتیقابلفهم،ساده،رساوروانمحسوبمیشود.اگرنمره
اثراهمیتاز1/5کمترمیشد،سؤالموردنظردرهیئتخبرگان
)محققانو4نفرمتخصص(موردبازبینیواصالحقرارمیگرفت.

بررسی روایی محتوایی

برايمحاسبهروایيمحتواییپرسشنامهازدوروششاخص
روایيمحتوا)CVI(30ووالتزباوِسل31)1981(ونسبتروایی

26. Difficulty
27. Ambiguous
28. Relevancy
29. Impact score
30. Content Validity Index (CVI)

31. Waltz Bausell

]14و13[. شد استفاده )1975( الوشه33 32)CVR( محتوا
بدینمنظور،پرسشنامهدراختیار15نفرکاردرمانگرکهحداقل
درارزیابیومداخالتبالینیکارکردهایاجراییکودکان5سال
سابقهداشتند،قرارگرفتتافرمهایمربوطبهرواییمحتواکه
سادگی36 و شفافبودن35 اختصاصیبودن34، یا مربوط شامل
در ترتیب بدین نمایند. تکمیل را بود عبارت هر ضرورت و
سادهبودن، معیار سه ،)CVI( محتوا روایی پرسشنامهشاخص
مربوطبودنوواضحبودنبهصورتمجزادریکطیفلیکرتي4
قسمتيموردبررسيقرارگرفت.برایمحاسبهنسبترواییمحتوا،
پرسشنامهنسبترواییمحتوا)CVR(نیزبهمتخصصاندادهشد

تابهمواردپرسشنامهازلحاظضروریبودننمرهدهند.

ازطیفلیکرتیپیرویمیکردندکه نیز نمراتاینبخش
پاسخهابهترتیبشاملیکیازسهپاسخزیربود:1-ضرورتی
ندارد؛2-مفیداست،ولیضرورتیندارد؛3-ضروریاست.در
)CVR(صورتیکهعددحاصلازمحاسبهنسبترواییمحتوا
برایتعدادمتخصصانگروهنمونه)15نفر(ازعددجدولالوشه
)0/49(بزرگتربود،وجودموردمربوطهباسطحمعناداریآماری
قابلقبول)P>0/05(دراینابزارضروریومهمشمردهمیشد.

یافته ها

برایسنجشمیزانسادگیووضوحعباراتپرسشنامه،توافق
باالی80درصدگروهنمونهمبنیبرسادگیورساییووضوحموارد
مدنظرقرارگرفت.پسازبررسیپاسخها،عبارات35،28،27،9،
54،48،47،45،36و58ازمعیارسادگیوعبارات28،27،15،
60،58،35،29و61ازمعیاروضوح،توافقباالی80درصدرا
بهدستنیاوردند.بدینمعناکهاینمواردبراساسنظرگروهنمونه
دشوار،نارساومبهمبودند،بنابراین،اینعباراتدرهیئتمحققانو
متخصصاندرجلساتمکررموردبحثقرارگرفتندومفاهیممشابه
سادهتر،رساتروواضحتر،جایگزینعباراتدشوارومبهمشدند.
عباراتاصالحیدوبارهدراختیارگروهنمونهقرارگرفتندودرنهایت
تمامعبارات،توافقباالی80درصدراکسبنمودند)حداقل85
درصدنمونه)17نفر(وحداکثر100درصدنمونه)20نفر(نمره3

و4رابهسادهورسابودنعباراتاختصاصدادند(.

نمرهاثرمعیارتناسبوارتباطمواردبرایهریکاز63مورد
56 پرسشنامه، مورد میان63 از گردید. محاسبه پرسشنامه
عبارتنمرهباالی1/5راکسبنمودند)حداقل1/62وحداکثر
3/82(کهازنظرگروهنمونهاینعباراتبرایسنجشکارکردهای
اجرایی،مهمتلقیشدند.دراینبین7عبارت)45،37،35،9،

32. Content Validity Ratio (CVR)
33. Lawshe
34. Relevancy (Specificity)
35. Clarity
36. Simplicity
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56،48و58(،نمرهاثرکمتراز1/5راکسبکردند؛بدینمعنا
کهگروهنمونهاینعباراتپرسشنامهرابرایسنجشکارکردهای

اجراییکودکانبهنجارایرانیمهمندانستند.

برایبررسیرواییمحتواییپرسشنامهازمحاسبهشاخص
ورواییمحتوااستفادهشد.امتیازشاخصرواییمحتوا،برای
معیارسادهبودن)S-CVI(وواضحبودن)C-CVI(برایهمه63
عبارتپرسشنامهباالی0/79بهدستآمد)کمتریننمره0/8
60،)R-CVI(برایمعیارمرتبطبودن.)وبیشتریننمره1بود
عبارتپرسشنامهنمرهباالی0/79رابهدستآوردندکهکمترین
نمره0/8وبیشتریننمره1بود،اما3موردباقیمانده)46،25
و60(نمرهکمتراز0/79راکسبکردند)0/73،0/66و0/66(.

نتایجنسبترواییمحتوانیزنشاندادکه5عبارت)21،18،
را از0/49 از63موردپرسشنامهنمرهکمتر 48،34و56(
بهدستآوردند.دیگرعباراتنمرهباالتراز0/49راکسبکردند

کهکمتریننمره0/6وبیشتریننمره1بود.

بحث

دراینمطالعه،مراحلترجمهبراساسقرارداداستانداردارزیابی
بینالمللیکیفیتزندگیانجامشد)ترجمهبهفارسی،برابرسازی
واژهها،ترجمهمعکوسوبازنگریدوترجمه،بررسیمجدداز
نظرقابلفهموقابلقبولبودنسؤاالت(ونسخهفارسیباکلمات
مناسبوروانفارسیومتناسببافرهنگایرانیتهیهشد]12[.

نتایجرواییظاهرینیزمؤیدایننکتهاستکهنسخهفارسی
آزمونبرایجامعههدف،واضح،روشنوقابلفهماست؛زیرا
گروهنمونهبهتوافقباالی80درصدبرایسادگیووضوحعبارات
رسیدند.بدینمعناکهعباراتپرسشنامه،ازلحاظسادهبودنو
واضحبودندارایرواییاست،امانمرهاثربرایمعیارمهمبودن37
7موردپرسشنامه،کمتراز1/5بهدستآمد)اینعبارات35،9،

56،48،45،37و58بودند(.

از داد. نسبت بهدالیلمختلفی رامیتوان نتیجه این البته
آنجملهمیتوانبهکمتوجهیوبیاهمیتیوالدینگروهنمونه
بهبرخیرفتارهایخاصکودکاشارهکرد)ماننداینعبارات:
»درتعویضورفتنازیککاربهکاردیگرمشکلدارد«،»در
برابرتغییرمکان،غذا،کارهایمعمولو...مقاومتمیکند«،»با
صدایبسیاربلندصحبتیابازیمیکند«،»کارهایافعالیتهارا
خیلیسریعتماممیکند«و...(؛زیراممکناستوالدینکودکان
بهنجار،چنینمواردیرادرکودکانشانمشاهدهنکنندیادر
صورتمشاهده،نسبتبهمشکلزابودنچنینرفتارهاییدرمیان
کودکانآگاهینداشتهباشندیااینرفتارهااندکیمشکلزاباشند.

باوجوداین،درطیفوسیعیازاختالالترشدیکودکان)همانند

37. Relevancy IS 

بهوضوح رفتارهایی چنین اتیسم39( و توجه/بیشفعالی38 نقص
مشکلزاتلقیمیشوند]6[؛بنابراین،اهمیتوجودچنینعباراتی
درپرسشنامهنهاییمشاهدهمیشودوباوجودنمرهاهمیتکمتر
از1/5برخیعبارات،درگروهنمونه)کودکانبهنجار(اینعبارتها
حفظودرپرسشنامهنهاییذکرگردید.درمطالعهخانمسلمانو
همکاران،نمرهاثرمعیارمهمبودناینعباراتبرایهمه84مورد
پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایینسخهاصلیباالتراز1/5
بهدستآمدوتنهادومورد13و30نمرهاثرقابلقبولیرابهدست
نیاوردند.ایندوسؤالمربوطبهشاخص»انتقال«اینپرسشنامه
است.باوجودنمرهاثرپایین،ایندوعبارتدرپرسشنامهنهایی
حفظگردید؛زیرانمرهنهاییآزمونونمراتهریکازمقیاسها

بهوجودتمامیموارددرپرسشنامهوابستهاست.

عالوهبراین،آزمونمذکورکه84آیتمداردبرایکودکان6-11
سالبهکارمیرود،امانسخهپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرد
اجرایی-نسخهپیشدبستانیشامل63آیتماستوبرایکودکان
6-2سال)5سالویازدهماه(کاربرددارد.برخیمواردمشابهو
برخیدیگرمتفاوتهستند.نمراتتینهاییآزمونکهباتوجه
بهجداولمخصوصآزمونبهدستمیآیندباتوجهبهسنو
جنسمتفاوتاست.نسخهپیشدبستانی3شاخصو5مقیاس
رادربردارد،امانسخهپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی

طراحیمتفاوتیدارد.

آزمونسنجشرفتاریکارکرداجراییبرایسنجشکارکردهای
اجراییکودکان11-6سالطراحیشدهاستو84آیتمدارد،
درحالیکهآزمونپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخه
پیشدبستانیبرایسنجشکارکردهایاجرایی6-2سالطراحی
شدهودارای63آیتماستوآیتمهارا3شاخصو5مقیاس
جایمیدهد.البتهدرهردونسخه،جداولنمراتتیباتوجهبه

سنوجنسیتمتفاوتاست.]9[.

از0/78( باالتر CVI )نمرات محتوایی روایی نتایجشاخص
نیزنشاندادکهازنظرمتخصصان،تمامیعباراتپرسشنامه
فارسی،مفاهیمومعنایساده،رساوواضحیدارند،اماعبارات
46،25و60نمراتسؤالبرانگیزوغیرقابلقبولی)نمرهکمتراز
0/79(رابرایسنجشکارکردهایاجرایینشاندادند.بدینمعنا
پرسشنامه در موارد این وجود اهمیت برای کمی توافق که
نهاییفارسیشدهآزمونسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخه
پیشدبستانی وجودداشتوبنابرنظرمتخصصانایرانی،اینسه
عبارتدرسنجشکارکردهایاجراییکودکانایرانیازتناسبو

کاراییمناسبیبرخوردارنبودند.

و مقیاسها نهایی نمرات وابستهبودن بهدلیل باوجوداین،
نمرهکلیپرسشنامهبهوجودهمهموارد،اینسهعبارتنیزدر

38. ADHD
39. Autism

تهیه نسخه فارسی »پرسشنامه سنجش رفتاری کارکرد اجرایی - نسخه پیش دبستانی« و بررسی روایی ظاهری و محتوایی آن
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نسخهفارسیپرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی-نسخه
پیشدبستانیقراردادهشدند.نتایجنسبترواییمحتوانیزنشان
دادکهازمیان63عبارتپرسشنامه،5عبارت)34،21،18،
توسط آوردند، بهدست را از0/49 کمتر نمره که و56( 48
متخصصانغیرضروریشمردهشدند.بدینمعناکهبراساسنظر
بیشترمتخصصان،اینعباراتبرایسنجشکارکردهایاجرایی

کودکانفارسیزبانضروریمحسوبنمیشدند.

ازدالیلایناختالفنظرهامیتوانبهتفاوتهایفرهنگیاشاره
کرد؛مثاًلدرفرهنگایرانیصحبتکردنوبازیباصدایبلند،
ریختوپاشوجمعنکردنوسایلبرایبچههامعموالًمشکلتلقی
نمیشودیااینکهوالدینوحتیدرمانگرانعبارتیمانندسریع
تمامکردنفعالیتراامریمثبتمیدانندوبهزرنگیکودک
نسبتمیدهندوبهکاهشکیفیتفعالیتتوجهینمیکنند.
البتهبارمعناییاینکلمه»سریعتمامکردن«درفرهنگمامثبت
تلقیمیشود،ولیدرپرسشنامهانگلیسیاصلیبهعنوانیک

مشکلتلقیشدهاست.

دردوعبارتواژهانگلیسیSillyبهکاررفتهاستکهمتأسفانه
درزبانفارسیمعادلکاملیندارد؛بنابراین،درترجمهفارسی
در نظرگروهخبرگان از زیرا تعریفگردید؛ لوس و سادهلوح
هیئتترجمه،واژهکودنوسادهلوحکهتقریباًمعادلفارسیاین
کلمهاستبارمعناییمنفیترینسبتبهSillyدارد.بنابراینبه
پیشنهادگروه،واژهلوسبهآناضافهگردیدتاازبارمنفیآن
کاستهشود.بهجزچنینمواردی،تعارضفرهنگیوبارمعنایی

خاصدیگریدرترجمهمشاهدهنگردید.

نتیجه گیری

درمجموعبهجزمواردمحدود)عبارات46،25و60(،بیشتر
مواردپرسشنامهازنظروالدینومتخصصان،ازرواییصوریو
محتواییخوبومناسبیبرخوردارند.باتوجهبهاینکهآزمون
محیط در را اجرایی کارکردهای بتواند که ایران در مشابهی
طبیعیزندگیکودکارزیابیکند،وجودندارد؛بنابراین،استفاده
ازنسخهفارسی»پرسشنامهسنجشرفتاریکارکرداجرایی«
بهعنوانیکابزارمفیدومناسبتوصیهمیشود.اینابزارقادر
خواهدبودنیازهایموجودبالینیوتحقیقیمحققان،متخصصان،

درمانگرانوبهویژهکاردرمانگرانرابرطرفکند.

ازمشکالتومحدودیتهایاینمطالعهمیتوانبهعدمدسترسی
کشورها، دیگر در آزمون روایی دقیق آماری گزارشهای به
عدمهمکاریمدیریتمهدها)باتوجهبهاینکهنمونهرواییصوری
ازمهدهاانتخابگردید(ومشکالتموجوددرهماهنگیزمان

جلساتبامتخصصانومترجمانجلساتترجمهاشارهنمود.

این ظاهری روایی آتی مطالعات در که میشود پیشنهاد 
نسخهفارسیبانظرخواهیازوالدینکودکانناهنجارومبتال

بهاختالالترشدیانجامگیردونتایجموردمقایسهقرارگیرندو
انواعدیگررواییوپایاییاینآزموننیزبررسیشود.

تشکر و قدردانی

باتقدیروتشکرفراوانازاعضایهیئتمتخصصانسرکار
خانمهاشهالرفیعی،دکترجعفری،دکترافسونحسنیمهربان،
دکترفرانکعلیآبادیکهباصبروحوصلهوصرفوقتفراوان

متعهدانهودلسوزانهمارادراینامریاریرساندند.
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