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Abstract 
This study aimed to investigate the psychometric of the Persian version of the Learning, 

Executive, and Attention Functioning (LEAF) scale in athletes. The statistical sample 

consisted of 252 (female=152, male=100) Iranian athletes over 17 years old who were 

selected using the snowball sampling method via sending an online questionnaire. The 

research tools, including the LEAF scale for adults (Castellanos et al., 2018) and the 

Barkley Functional Impairment Scale (2011), were used to examine the concurrent 

validity. The second order confirmatory factor analysis of the scale was used to examine 

the construct validity of the model. The obtained results showed that the model has a good 

fit such that all domains (i.e., comprehension of conceptual learning, factual memory, 

attention, processing speed, visual organization, sequential processing, working memory, 

solving a novel problem, mathematics, reading, written expression) showed a high factor 

loading or correlation with their main dimensions (p≤0.001). Using Cronbach’s alpha, the 

internal consistency reliability was obtained to be over 0.7 and turned out to be desirable. 

The correlation between the scores of dimensions and the scale domains was 0.33-0.89, 

indicating an appropriate validity. The results of the differences analysis to examine the 

diagnostic validity showed the score of 4 as the cutoff point. MANOVA showed that 

athletes are significantly different in executive functions based on the level of competition 

and these functions improve in athletes by increasing the competition level. As the LEAF 

has appropriate reliability and validity coefficient among adult Iranian athletes, it is 

suggested that this scale be used in the future sport researches.   
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
Executive functions are brain functions that deal with voluntary and purposeful 

behaviors and contribute to the integration and goal-oriented management, so that 

people can simultaneously consider short-term and long-term consequences, 

evaluate their behaviors, and modulate and adjust them (1). In order to explain the 

executive functions, several models have been proposed, which play a large role 

in understanding and describing them. The cognitive model puts emphasis on the 

important role of working memory in complex activities and considers it as an 

integral part of executive functions (2). The executive function factors include 

working memory (simultaneous processing and storage of a stimulus), response 

inhibition (stopping sudden responses and resistance to distractions and 

interferences) and cognitive flexibility (mental state-, response-, or task-shifting, 

and rapid processing fluency) (3). The term “executive functions” is an umbrella 

term that encompasses all the complex cognitive processes involved in regulating 

thoughts, feelings, planning, monitoring and cognitive control of behavior and 

emotions until the goals are reached (4). The central core of executive functions 

includes self-directed attention, which is considered as the central executive 

function because it serves a gate keeping role for other executive functions. 

Executive functions include working memory (processing and storage of a 

stimulus or event simultaneously), response inhibition (suppression of a sudden 

and impulsive response and resistance to distractions and interferences), and 

cognitive flexibility (mental state-, response-, or task-shifting, and rapid 

processing fluency) (6). 

 

Materials and Methods  
This research was a descriptive-developmental study. Among all Iranian male and 

female athletes over 17 years old, 252 were selected to participate in this study 

through a snowball sampling method by sharing the questionnaire. Two 

instruments were used in this study: (a) Learning, Executive, and Attention 

Functioning for Adults (LEAF-A) scale designed by Castellanos et al. in 2018. 

This 55-item scale has 3 dimensions and 11 subscales. Cognitive learning 

subscales include conceptual learning and perception (items 1-5), and factual 

memory (items 6-10). Cognitive-executive function subscales include attention 

(items 11-15), processing speed (items 16-20), visual-spatial organization (items 

21-25), sustained sequential processing (items 26-30), working memory (items 

31-35), and new problem solution (items 36-40). Academic subscales include 

mathematical skills (items 41-45), reading basic skills (items 46-50), and written 

expression skills (items 51-55); (b) Barkley’s Adult scale designed by Barkley in 
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2012. The reliability and validity of this scale were assessed by Mashhadi et al. in 

Iran in 2011. This 89-item scale includes 5 subscales. After the approval of the 

proposal in the research council of the faculty, the permission for questionnaire 

translation and psychometric analysis was obtained from the designer of the 

questionnaire. First, the questionnaire was translated from English to Persian by 

a translator. The items were then back-translated from Persian to English by a 

bilingual person with extensive knowledge in the field of sport psychological 

skills. After that, the two translators investigated the differences between two 

inventories. Next, some individuals were interviewed to fully and 

comprehensively investigate the understandability of items in the Persian version. 

The online questionnaire was created using Google Forms and shared via 

WhatsApp. Moreover, full information related to the research was mentioned at 

the beginning of the questionnaire and the subjects recorded their informed 

consent in the questionnaire.  
 

Findings 
The results of descriptive findings showed that a total of 100 subjects (39.7%) 

participating in this study were male and 152 (60.3%) were female. Among the 

subjects, 100 (39.7%) had a sports history of 1-5 years, 72 (28.6%) had a sports 

history of 5-10 years, and 80 (31.7%) had a sports history more than 10 years. 

Cronbach’s alpha reliability in all dimensions of the LEAF was calculated to be 

above 0.7, so it was desirable. Moreover, the correlation between scores of the 

LEAF-A dimensions and areas is between 0.33 and 0.89, all of which are 

significant at the level of 0.001, indicating a desirable reliability. The skewness 

and elongation indices were used to evaluate the assumption of the normal 

distribution. These indices were between +2 and -2 in all dimensions. 

Furthermore, the distribution of scores was found to be normal using the 

Kolmogorov-Smirnov normality test (all significances are more than 0.05). This 

evidence indicates the normality of the distribution of scores. In the measurement 

model of the LEAF-A scale, the relative chi-square index of the model was equal 

to 2.19, indicating the desirable status of this index in the model. The value of fit 

indices Tucker-Lewis Index (TLI) and Comparative Fit Index (CFI) was also 

above 0.9. The value of Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 

as the most important total fit index was equal to 0.065, indicating that the model 

properly fits the data in general. Executive dysfunction and its dimensions, 

including time management, self-organization, self-control, self-motivation, and 

emotional self-regulation were significantly correlated with the LEAF 

dimensions, including cognitive learning, executive functions, and academic 
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dimension (p<0.001) such that the correlation between variables was obtained to 

be between 0.5 and 0.83.  
 

Conclusion 
The LEAF-A is a valid tool with proper reliability and validity to measure the 

executive functions in athletes (7). The results of multivariate analysis of variance 

(MANOVA) showed that athletes have only differences in executive functions 

based on the level of competition such that in both dimensions of cognitive 

learning and executive-cognitive function, there was a significant difference 

between the athletes who competed at the regional level and the national and 

international athletes (P<0.001) and 6.6% of the individual differences in learning 

dimensions is related to the difference between the four groups; however, the 

difference in other levels of competition was not significant.  The study’s findings 

revealed that the status of executive functions in athletes improves with an 

increase in the level of competition. The results showed that there is no significant 

difference in the main dimensions of the LEAF based on gender, education, 

employment status, sports experience and the highest position obtained (p>0.05). 
 

Keywords: Executive Function, Attention, Reliability, Scale, Athlete 

 

References 
1. Barkley RA. Issues in the diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder in 

children. Brain and development. 2003 Mar 1;25(2):77-83. 

2. Goldstein, S., & Naglieri, J. A. (2014). Handbook of executive functioning. Springer. 

3. Lohndorf RT, Vermeer HJ, Cárcamo RA, De la Harpe C, Mesman J. Preschoolers’ 

problem behavior, prosocial behavior, and language ability in a Latin-American 

context: The roles of child executive functions and socialization environments. Early 

Childhood Research Quarterly. 2019 Jul 1; 48:36-49 

4. Lin B, Liew J, Perez M. Measurement of self-regulation in early childhood: Relations 

between laboratory and performance-based measures of effortful control and 

executive functioning. Early Childhood Research Quarterly. 2019 Apr 1; 47:1-8. 
5. Castellanos I, Kronenberger WG, Pisoni DB. Questionnaire-based assessment of 

executive functioning: Psychometrics. Applied Neuropsychology: Child. 2018 Apr 

3;7(2):93-109. 

6. Lohndorf RT, Vermeer HJ, Cárcamo RA, De la Harpe C, Mesman J. Preschoolers’ 

problem behavior, prosocial behavior, and language ability in a Latin-American 

context: The roles of child executive functions and socialization environments. Early 

Childhood Research Quarterly. 2019 Jul 1; 48:36-49. 

7. Castellanos I, Kronenberger WG, Pisoni DB. Questionnaire-based assessment of 

executive functioning: Psychometrics. Applied Neuropsychology: Child. 2018 Apr 

3;7(2):93-109.



 رفتار حرکتی                                                                    دوره 14، شماره  50، زمستان 1401.، صص 99-142

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 مقالة پژوهشی

   نسخه فارسی مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی سنجی روانهای ویژگی

(LEAF)    1در ورزشکاران 
 

 2زهره مشکاتی، 1رضا صادقی

 

  ی واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالم  ،یدانشکده علوم ورزشارشد،  کارشناسی   .1

ورزشدانشیار،    .2 علوم  اسالم  ،یدانشکده  آزاد  دانشگاه  )خوراسگان(،  اصفهان  ا  ،یواحد  مرکز    ران؛یاصفهان، 

 )نویسنده مسئول(   سالمت جامعه، واحد اصفهان )خوراسگان(  قاتیتحق
 

11/1401/ 17تاريخ پذيرش:                                1401/ 15/08تاريخ دريافت:    
  

 چکیده 
يادگیری، اجرا و توجه عملکردیروانهای  بررسی ويژگی هدف مطالعه،     بزرگساالن  سنجی نسخه فارسی مقیاس 

(LEAF  در )  که به    ندسال بود  17  یشتر از( ورزشکار ايرانی بمرد  100،  زن  152)  252  ،نمونه آماری.  بودورزشکاران

مقیاس يادگیری، اجرا و توجه  پژوهش    های. ابزاربرفی توسط ارسال پرسشنامه آنالين وارد پژوهش شدندروش گلوله

( بود 2011 ،بارکلی) ( و پرسشنامه نقص عملکردی بزرگساالن  2018 ،کاستالنوس و همکاران) بزرگساالن  -عملکردی

استفاده شد.  تعیین روايی هم  برایکه   تأيیدی مرتبه دوم   از  بررسی روايی سازه  برایزمان  الگوی تحلیل عاملی 

داد نشان  نتايج  استفاده شد.  است  ،مقیاس  برخوردار  مناسبی  برازش  از  و  حیطه  همه که  طوریبه  ؛الگو  )درک  ها 

فعال، حل   متوالی، حافظه  پردازش  بصری،  پردازش، سازماندهی  توجه، سرعت  واقعی،  مفهومی، حافظه  يادگیری 

همبستگی   يا  عاملی  بار  دارای  مکتوب(  بیان  خواندن،  رياضی،  جديد،  بود    زيادیمسئله  خود  اصلی  ابعاد  با 

(P≤0.001)دست آمد.   مطلوب به و 7/0از  بیشتردر همه ابعاد  خ همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونبا  . پايايی

نتايج  مناسبی را نشان داد. همگرای بود و روايی  0/ 89تا  33/0های مقیاس بین  همبستگی بین نمرات ابعاد و حیطه

.  استپرسشنامه مناسب  عنوان نقطه برش  به  چهارنمره    ،بررسی روايی تشخیصی نشان داد  برایتحلیل تمايزات  

که   دارند  هايیورزشکارن براساس سطح رقابت در کارکردهای اجرايی تفاوت  ،تحلیل واريانس چندمتغیره نشان داد

 LEAF  پرسشنامهيابد. با توجه به اينکه  با افزايش سطح رقابت، وضعیت اين کارکردها در ورزشکاران بهبود می

-از اين مقیاس در پژوهش شودمیروايی و پايايی مطلوبی را برای ورزشکاران بزرگسال ايرانی نشان داد، پیشنهاد 

 .شوددر حیطه ورزشی استفاده   يندههای آ

   .عملکرد اجرايی، توجه، روايی، مقیاس، ورزشکار :گان کلیدیواژ
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 مقدمه 

اجرایی ارادی  1کارکردهای  رفتارهای  به  که  مغزی هستند  هدفمند  2کارکردهای  به  می  3و  پردازند، 

مدت و بلندمدت را کنند تا افراد پیامدهای کوتاهسازی و مدیریت معطوف به هدف کمک مییکپارچه

 رفتار مطلوب    طوردرنگ به ارزیابی رفتار خود بپردازند و بتوانند بهیزمان در نظر بگیرند، بطور همبه

ریزی، سازماندهی، مدیریت زمان،  (. کارکردهایی مانند بازداری پاسخ، برنامه1را تعدیل و تنظیم کنند )

برای تبیین کارکردهای  (.  2های کارکردهای اجرایی هستند )فراشناخت، توجه و حافظه کاری از مؤلفه 

برای مثال   ؛ها نقش زیادی داردهای زیادی پیشنهاد شده است که در درک و توصیف آناجرایی مدل

بر نقش مهم حافظه کاری در فعالیت2002،  4در مدل شناختی )بدلی  و    شده  های پیچیده تأکید( 

 (.  3به نقل از کارکردهای اجرایی در نظر گرفته شده است )  جدانشدنی بخش 

درگیر در تنظیم افکار،  یندهای شناختی پیچیده و  ااست که تمام فرکلی  کارکردهای اجرایی اصطالحی  

ها تا رسیدن به هدف را در خود جای  ریزی، نظارت و کنترل شناختی رفتار و هیجاناحساسات، برنامه

)می به4دهد  که  است  خودمحور  توجه  اجرایی  کارکردهای  مرکزی  هسته  اجرایی  (.  کارکرد  عنوان 

کارکرد اجرایی را بر عهده دارد    هایزیرا وظیفه محافظت از دیگر عامل  ؛شودمرکزی در نظر گرفته می

زمان یک محرک  کاری )پردازش و ذخیره هم  از: حافظه  ندااجرایی عبارت  هایهای کارکرد مؤلفه(.  5)

ها و  پرتیای و مقاومت در برابر حواس های ناگهانی و تکانهکردن پاسخیا رویداد(، مهار پاسخ )متوقف

ها یا وظایف و سیالی  جایی بین حاالت ذهنی، پاسخه)تغییر جابپذیری شناختی  ها( و انعطاف مزاحمت 

 (.  6پردازش سریع( )

  با اختالل، بزرگساالن  مبتال بهنقش کارکردهای اجرایی در بیماران باره  های زیادی درتاکنون پژوهش

و نتایج بیانگر ارتباط کارکردهای اجرایی با عملکرد این افراد   اندانجام شدهنقص شناختی و سالمندان  

های کارکردهای اجرایی شاخص  پژوهشی در حیطه  و همکاران  آبادی. نجفاستشان  در زندگی روزانه 

خاص  یادگیری  اختالالت  انواع  دارای  کودکان  داد  در  نتایجانجام  داد  ند.  در  ، نشان  ضعف    احتماالً 

اجرشاخص کارکردهای  دارد  های  ارتباط  کودکان  یادگیری  مشکالت  با  مهین (.7)ایی  و   رسولی 

عنوانپژو  همکاران با  به  » هشی  مبتال  بزرگساالن  تکانشگری هیجانی  و  اجرایی  بررسی کارکردهای 

بزرگساالن مبتال به اختالل    ،نشان داد  دادند. نتایجانجام    «فعالی/نارسایی توجه و بهنجاراختالل بیش

 
1. Executive Functions   

2. Voluntary Behaviors  

3. Purposeful  

4. Badli  
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ریزی، فعالی/ نارسایی توجه در مقایسه با بزرگساالن بهنجار در زمینه کارکردهای اجرایی )برنامهبیش

بازداری و حافظه کاری( و تکانشگری هیجانی )قصد قبلی، پشتکار و اضطرار( نقص بیشتری دارند،  

در پژوهشی  زاده و دهقانی(. پیر رسول 8ندارد )خواهی تفاوتی بین دو گروه وجود  ولی در مؤلفه هیجان

عنوان   توان پیش»با  کم  افراد  بررسی  اجرایی:  کارکردهای  و  بدنی  عملکرد  از  زندگی  کیفیت  بینی 

بین کیفیت    ، نشان دادند  «ذهنی اما  ارتباط مثبت وجود دارد،  بدنی  بین کیفیت زندگی و عملکرد 

 . همچنین ا کارکردهای اجرایی ارتباط منفی وجود داردزندگی با کارکردهای اجرایی و عملکرد بدنی ب 

ایده    (.9) پذیر استهای کارکرد اجرایی امکانتوان ذهنی از مؤلفه بینی کیفیت زندگی افراد کمپیش

اختالل با  در افراد    دنبای   لزوماًقرار گرفته این است که کارکردهای اجرایی    مدنظر  تازگی بهجالبی که  

افرا بلکه  از بهبود حیطه بررسی شود،  نیز  دارند  کار  پیچیده سر و  تکالیف شناختی  با  د سالمی که 

برند. ورزشکاران از دسته افرادی هستند که برای کسب شناختی و کارکردهای اجرایی مغز سود می

چراکه  ؛توانند از تقویت حیطه شناختی خود سود ببرندخوبی میآمیز بهعملکرد بهتر و نتایج موفقیت

کنند که  نظران بیان میبت سراسر چالش، درگیری و حل مسئله است. بسیاری از صاحبورزش و رقا 

(. اهداف ورزشکار، 10،11ورزشی به عوامل زیادی بستگی دارد )  های میدانموفقیت یا شکست در  

های خطا و اشتباه، ادراک تهدید شکست، فشار هواداران یا حرکت   دلیلترس از باخت، بروز تنش به

از آن، ویژگیجو   انگیزهروانی حاصل  با سایر ورزشکاران،  او  روابط  او، چگونگی  ها و  های شخصیتی 

بسیاری از عوامل روانی و اجتماعی دیگر که اضطراب ورزشی را به دنبال دارد، همگی از عواملی هستند  

می پژوهشکه  بگذارند.  تأثیر  آن  نتایج  و  عملکرد  کیفیت  بر  میتوانند  نشان  پیشین    ، دهندهای 

های  حرکتی و نیز با مهارت-های مختلف شناختی، حسیتوانند با عملکردشناختی میهای روانمتغیر

شناسی  ها و مداخالت روانبر اثربخشی آموزش های مشابهی مبنیورزشی ارتباط داشته باشند. پژوهش

مهارت  بهبود  بر  شدهشناختی  انجام  ورزشی  کارکردها  اندهای  تأثیر  از  نشان  بر  که  شناختی  ی 

رو اهمیت انجام پژوهش در حیطه کارکردهای اجرایی در ورزشکاران  ازاین  ؛دنهای ورزشی دارمهارت

 و همکاران   باقرازجمله محمداند؛  انجام شدههای اندکی نیز  . در این راستا پژوهششودمیمشخص  

های تأثیر نقش مؤلفهای تحت بازان حرفه با هدف بررسی موفقیت شطرنجهمبستگی  -توصیفیپژوهشی  

ایرانی  ای  بازان حرفه تمامی شطرنج  . دادندآوری انجام  کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجیگری تاب

پژوهش را    ،مربوط  جهانی   از سوی فدراسیون  رتبهدارای   تشکیل دادند. نمونه آماری جامعه آماری 

آوری  با استفاده از مقیاس تاب  ها. داده نفر بودند که به روش دردسترس انتخاب شدند  545پژوهش  

( داویدسون  و  پزشکی  1991-1979کانور  روان  )انجمن  شنیداری  دیداری  مداوم  عملکرد  آزمون   ،)

برج    و   (2002آمریکا،   )آزمون  شالیس  دادشدآوری  جمع  ( 1982لندن  نشان  نتایج  تقویت   ، .  با 
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(. همچنین 12یابد )زان افزایش میباآوری شطرنجکارکردهای اجرایی میزان و احتمال موفقیت و مدال

مدت آگاهی موقعیتی بر تنظیم شناختی هیجانی  ناجی و ناجی پژوهشی با هدف اثربخشی آموزش کوتاه

مدت آگاهی موقعیتی  آموزش کوتاه  ،نشان داد   نتایج   ند.و نمرات تیراندازی با تفنگ بادی انجام داد

 آزمون شد افزایش رکورد تیراندازی در مرحله پس طور معناداری موجب افزایش تنظیم هیجانی و  به

(13  .) 

با توجه به اهمیت موضوع، معرفی و ارائه ابزاری معتبر و مناسب برای ارزیابی جامع کارکردهای اجرایی 

بندی رفتار  های کارکرد اجرایی مبتنی بر سیاهه رتبهیکی از اولین سنجش و یادگیری ضروری است.

است    شدهتجدیدنظر    BRIEF-2عنوان    اب   تازگیبه ( بود که  2000و همکاران ) جیویا    1کارکرد اجرایی

دهی برای کودکان و نوجوانان است.  های رفتاری والدین، معلم، و خودگزارش لیست دارای چک  و (  14)

آن بر  دیگری  لیستچک  ،عالوه  دارد  برایهای  وجود  اجرایی  کارکرد  مقیاس   ؛سنجش  ازجمله 

CA-BDEFS (؛15بارکلی )  از  برای بزرگساالن  2های کارکرد اجرایی بارکلینارسایی
برای کودکان و   3

های کارکرد اجرایی مثل  که حوزه   4CEFIسیاهه جامع کارکرد اجرایی    و   (16)از بارکلی    نوجوانان

ریزی، خودنظارتی آغازگری، سازماندهی، برنامهپذیری، کنترل بازدارنده،  توجه، تنظیم هیجان، انعطاف

های تحقیقاتی  مؤثری در زمینه   طورهای کارکرد اجرایی بهلیست سنجد. این چکو حافظه فعال را می

های اولیه کارکرد  های غربالگری تأخیر و اخالل در کارکرد اجرایی، سنجشعنوان سنجشو بالینی به

های نوروسایکولوژیک سنتی با  های تکمیلی در کنار آزمونهای بالینی و سنجشاجرایی در جمعیت 

لیست رفتاری کارکرد  های چکمشخص شده است که سنجش(.  17)اند  اجرای فردی به کار رفته

های تحقیقاتی،  های بالینی و هم محیطهم در محیط  BDEFS-CAو    BRIEF  ،CEFIاجرایی مثل  

های  های کارکرد اجرایی موجود بر مجموعه خاصی از مهارتاما هریک از مقیاس  است،پایا، روا و مفید  

که کند  مستثنا میهای کارکرد شناختی را  اصلی کارکرد اجرایی متمرکز هستند که برخی از حوزه

و    CEFIمثال،    برای  ؛اهمیت دارند یا به آن مربوط هستند  مشخص شده است برای کارکرد اجرایی

BRIEF  کهدرحالی  ؛سنجندانتقال را می-پذیریهایی هستند که انعطافمقیاسدارای خرده  BDEFS-

CA  برعکسرا نداردانتقال  -پذیریمقیاس انعطافخرده .،  BRIEF   شده مقیاس توجه کنترل دارای خرده

 
1. Behavior Rating Inventory of Executive Functioning (BRIEF) 

2. Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS) 

3. Barkley Deficits in Executive Functioning Scale Children and Adolescents (BDEFS-

CA) 

4. The Comprehensive Executive Function Inventory (CEFI) 
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برآوردنشده  ،درواقع   .داردتوجه  مقیاس  خرده  CEFI  که درحالی  ؛نیست برای یک چکنیاز  لیست ای 

  را بسنجد   تری از کارکردهای مرتبط با کارکرد اجرایی که مجموعه گستردهوجود دارد کارکرد اجرایی 

های یادگیری و پردازش شناختی مرتبه باالتر  ای از حوزههای اصلی کارکرد اجرایی و مجموعه)حوزه 

   اما در هسته مرکزی آن نیستند(.   ،کارکرد اجرایی هستند که مربوط به

اجرا و توجه عملکردی یادگیری،  این زمینه موجود است، مقیاس  (  LEAF) مقیاس دیگری که در 

های یادگیری مربوط است. برخالف سنجش کارکرد اجرایی و مهارت   LEAFاست. هدف اصلی مقیاس  

ساخته شد؛ برای کمک به ارزیابی کارکرد اجرایی    LEAFهای کارکرد اجرایی، مقیاس  سایر مقیاس

 LEAFدرنتیجه مقیاس    ؛هستند  مدنظریک مؤلفه اصلی    «یادگیری»و    «شناختی»  عواملزمانی که  

های کارکرد اجرایی است  گیرد و شامل مؤلفه های یادگیری قرار میدر تقاطع کارکرد اجرایی و توانایی

پذیر نسبت به تأخیرهای کارکرد  های یادگیری آسیبنزدیک با یادگیری و همچنین حوزه  یکه ارتباط

-عصبهای حیط شکاف مهمی را در ارزیابی بالینی کارکرد اجرایی در م LEAFاجرایی دارند. مقیاس 

اند، به  های موجود به آن نپرداخته های کارکرد اجرایی در معدود پرسشنامهکه سنجش  شناختیوان ر

میروش پر  زیر  گسترده  LEAFمقیاس    :اول  ؛کند های  تواناییمجموعه  از  اصلی ای  شناختی   1های 

توانایی همچنین  و  اجرایی  یادگیری  کارکرد  و  تحصیلی  شناختی  ار  مربوطهای  میرا  کند.  زیابی 

توجه، سرعت    :ند ازاعبارت  LEAFشده توسط مقیاس  های شناختی اصلی کارکرد اجرایی ارزیابیزمینه 

فضایی(،  -دهی بصریهای سازمانشرایطی که نیازمند تمرکز است(، سازماندهی )مهارت  درپردازش )

گرا(، حافظه فعال  رفتار اجرایی هدفریزی و پردازش مداوم پایدار برای رسیدن به اهداف )مثل برنامه

( مسئله جدید  زمینه 18،  19و حل  مقیاس  (.  با  که  مرتبط  شناختیِ  یادگیری  ارزیابی    LEAFهای 

ازاعبارت  ،شوندمی و کارکرد تحصیلیدرک و شکل  :ند  واقعی  اخباری/    :دوم   ؛گیری مفهوم، حافظه 

پردازش اطالعات تمرکز دارند تا مشکالت  که بیشتر بر    یهای بندیبا استفاده از جمله  LEAFمقیاس  

روزانه و کارکرد شناختی در مقابل   های کارکرد اجرایی مرتبط با یادگیریِبر حوزه   . این مقیاسرفتاری

روان آسیب تشخیص  و  رفتاری  روانی  میشناسی  تأکید  با  عنوانبه  ؛کندپزشکی  مقایسه  در  مثال، 

های حافظه گویه  ، (20کند )کید میتأ کالت توجه  که بر مش  BRIEFهای مقیاس حافظه فعال  گویه

شده از محیط  فرد برای حفظ و پردازش اطالعات پیچیده دریافت  صورت تواناییِبه  LEAFفعال مقیاس  

تمامی  کردن برای برآورده  LEAFمقیاس   : سوم  ؛شوندسازی میزمان مفهومشرایط بارِ شناختی هم  در

این  .  ساخته شدو همکاران    2لوی   از سویشده  مفید بالینی ارائه لیست رفتاری  های یک چکویژگی

 
1. Core 

2. Levy 
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دهی و تفسیر و  ایجاز در اجرا، گستردگی محتوای اضافی مرتبط، کارایی نمره  :ند ازاها عبارتویژگی

مقیاس  با خرده  LEAFهای مقیاس  طور مثال، گویهبه  ؛(21سهولت در دسترس بودن برای استفاده )

دهی سریع در زمینه  ها را دارند تا نمرهها تعداد مشابهی از گویهمقیاسشوند و همه خردهمیبندی  گروه

ها  با پرداختن به این ویژگی  LEAF. مقیاس  شودبالینی پرکاربرد بدون نیاز به الگوها یا کامپیوتر تسهیل  

های بالینی ر محیط مبتنی بر پرسشنامه کارکرد اجرایی د  روزانهپذیری ارزیابی  ساخته شد تا امکان

ای عنوان یک سنجش پرسشنامه به  LEAFمقیاس  سنجی  روان های  ویژگی   ارتقا یابد. در مقاله حاضر،

تواند برای ارزیابی یک  کند و میهای موجود را تکمیل میکه سنجش  مدنظر است  از کارکرد اجرایی

های یادگیری و تحصیلی مربوطه به های کارکرد اجرایی و سازهاز مؤلفه  1مجموعه گسترده و فراگیر

 کار رود. 

فراگیر که دارای روایی    ایپرسشنامه  نبودبا توجه به اهمیت عملکرد اجرایی و توجه در ورزشکاران و  

های  بررسی ویژگی  ،و پایایی در جامعه ورزشکاران بزرگسال ایران باشد، هدف از انجام این پژوهش 

عملکردی  سنجیوان ر توجه  و  اجرا  یادگیری،  مقیاس  پرسشنامه  فارسی   بزرگساالن   -نسخه 

(LEAF-A)  بوددر ورزشکاران ایرانی. 

 

 پژوهش  روش
زنان و مردان ورزشکار    همه. جامعه آماری پژوهش  استای میتوسعه-یاین پژوهش از نوع توصیف

نفر ورزشکار   252  ،بودند. نمونه آماری  1401سال ساکن ایران در تابستان سال    17  بیشتر ازایرانی  

از برفی  که به روش گلوله  نددرصد( زن بود  3/60) نفر  152درصد( مرد و    7/39نفر )  100ایرانی  

 ارسال پرسشنامه آنالین انتخاب شدند.  طریق

پرسشنامه از   سنجی  رواندر شورای پژوهشی دانشکده، مجوز ترجمه و    2پیشنهاده پس از تصویب  

  شد ابتدا پرسشنامه توسط یک مترجم از انگلیسی به فارسی برگردانده. شد دریافتطراح پرسشنامه 

شناختی ورزش های روانبا دانش زیاد در حوزه مهارت  ه دوزبان  یتوسط فرد  پرسشنامهاین    سپسو  

دانده شد. سپس اختالفات و تغییر و تبدیل میان دو سیاهه توسط دو مترجم  دوباره به انگلیسی برگر

طور در نسخه فارسی به  هاگویهبودن  پذیرمصاحبه شد تا فهم  . در مرحله بعد با چند نفرشدبررسی  

آپ ارسال  جامع بررسی شود. پرسشنامه در سایت گوگل آنالین شد و از طریق شبکه اجتماعی واتس

 
1. Inclusive  

2. Proposal  
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نمونه  شد. و  پژوهش ذکر شد  به  مربوط  اطالعات کامل  پرسشنامه  ابتدای  در  رضایت  همچنین  ها 

   آگاهانه خود را در پرسشنامه ثبت کردند. 

 اند از: عبارتپژوهش حاضر کاررفته در  به هایابزار
که کاستالنو و همکاران در سال    (LEAF-A)  بزرگساالن-مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی-

های  مقیاسگویه است. خرده  55مقیاس و  خرده  11بعد،    سه . این مقیاس دارایکردندطراحی    2018
شناختی   یادگیری  )گویه    شاملبعد  مفهومی  یادگیری  و  پنجهای  درک  تا  واقعی  یک  حافظه  و   )

تا   11های  توجه )گویه ی شاملشناخت-های بعد کارکرد اجراییمقیاسخرده  ، (10شش تا  های  )گویه
(، پردازش  25تا    21های  فضایی )گویه-(، سازماندهی بصری20تا    16های  (، سرعت پردازش )گویه 15

های  ( و حل مسئله جدید )گویه35تا    31های  (، حافظه فعال )گویه30تا    26های  متوالی پایدار )گویه
های  (، مهارت45تا    41های  های ریاضی )گویههای تحصیلی شامل مهارتمقیاسخرده  و  (40تا    36

)گویهپایه خواندن  مهارت50تا    46های  ای  و  )گویه(  مکتوب  بیان  .  است(  55تا    51های  های 
بخش، پایایی بین ارزیابِ مقیاس به زبان اصلی بیانگر همسانی درونی رضایت  سنجی  روانهای  تحلیل
  ،زرگ و پایایی بازآزمایی در محدوده اندازه اثر بزرگمعلم در محدوده اندازه اثر کوچک تا ب-والدین
چک  به  شبیه سایر  اجراییلیست مقادیر  کارکرد  همبستگیاست   های  بین  .  بزرگی  های 
که اغلب درحالی  ؛های رفتاری وجود داشتلیست و سایر چک  LEAFهای متناظر روی  مقیاسخرده

دهی به  (. روش نمره5کارکرد اجرایی معنادار بودند )  شناختیروان عصبهای  ها با آزمونهمبستگی
در   ها گویهایجاد شد.   گویه  55در نظر گرفته شد و درنتیجه  پنج گویهاین پرسشنامه برای هر عامل  

مقیاس  خرده  11  مربوط به هر  پنج گویه  بستنو با جمع  شودمیبندی  رتبه   صفر تا سه  مقیاس لیکرت
گزینه .  (28)است  دهنده مشکالت بیشتر  نشان  بیشترکه نمرات  ریطوبه  ؛ آیدنمره کل به دست می

)بعضی  یک که گزینه درحالی ؛شوداستفاده می کنند،ایجاد می)اغلب( برای رفتارهایی که مشکل دو 
انعکاس رفتارهایی است که ممکن است بیش از حد متوسط ر   ی اما مشکل  ، دهند  ویاوقات( برای 

انتخاب گزینه  بنابرای  ؛کنندبزرگ ایجاد نمی هر    گویهبرای پنج  دو  ن میانگین امتیازهای مربوط به 
  اندداده  ویمقیاس بیش از حد متوسط ررفتارهای مربوط به آن خرده  دهد که مقیاس نشان میخرده

کنند. همچنین در مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد  میایجاد  افتند و مشکل  و تقریباً هر روز اتفاق می
: در  صفر تا چهار  : محدوده شودمیمالک برای تفسیر مشکالت در نظر گرفته  سه    یادگیری،توجه و  

نُهه  این محدود مشکلی نیست، محدود وجود  :  15تا    10  : وجود مشکالت مرزی و محدودهپنج تا 
 ؛ (5مشکالت اصلی )
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هدی و  مش.  کردطراحی  این پرسشنامه را    2012. پرسشنامه بارکلی بزرگساالن: بارکلی در سال  2
بارکلی بزرگساالن    سنجیروانهای  ویژگی(  1390همکاران ) ارزیابی و  را  نسخۀ فارسی پرسشنامۀ 

گذاری پرسشنامه به شیوه لیکرت  روش نمره  گویه است.  89مقیاس و  خرده  پنجشامل    که  کردند تأیید  
نمره   ندرت«  به  یا  پاسخ »هرگز  به  نمره    یکاست.  اوقات«  »اکثر  پاسخ  به  گیرد.  تعلق می  چهارو 

نمرات افراد از   . گذاری معکوس دارندنمره  69  و   65  ،60  ،55  ،50  ، 49  ، 24  ،16  ، 14  ، 6  ، 1های  گویه
تواند عالمت  در هر مقیاس می  بیشترآید. امتیازات  دست میه  ها بمقیاسجمع هریک از این خرده

 (.15های روزانه باشد )نقص در آن حیطه از کارکرد اجرایی در فعالیت

  سنجش روایی این مقیاس، از روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. سپس   برای
بررسی روایی همزمان از   برای. همچنین  شدبررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده    منظوربه

تمایزات تحلیل  از  تشخیصی  روایی  و  پیرسون  همبستگی  تفاوت   برای.  شداستفاده    آزمون  بررسی 
شناختی نمونه پژوهش از آزمون تحلیل های جمعیتیادگیری، اجرا و توجه عملکردی براساس ویژگی

 های افزارهای پژوهش با استفاده از نرمد. دادهشواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده  
در سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل    22نسخه    2و ایموس   23نسخه    1اساسپیاس  آماری

 . شد

 

 نتایج 
  نفر  152مرد و    ،در پژوهش  هاکنندهدرصد( از شرکت   7/39)  نفر  100  ، های توصیفی نشان دادیافته

که  درحالی  ند؛داشتسال سابقه ورزش    پنج تا    یک درصد( بین    7/39)  نفر  100  . نددرصد( زن بود  3/60)
سال سابقه ورزش   10از    بیشتردرصد(    7/31)  نفر  80و    سال  10پنج تا  درصد( بین    6/28)  نفر  72

درصد(   9/38)  نفر  98که  درحالی  ؛بوددیپلم و دیپلم  کمتر از  درصد(    9/32)  نفر  83. تحصیالت  داشتند
درصد( تحصیالت   6)  نفر  15و  ارشد  کارشناسیدرصد(    2/22)  نفر  56،  کاردانی و کارشناسیتحصیالت  

  4/2)  نفر 6درصد( متأهل و    9/34)  نفر  88مجرد،    ها نمونهاز  درصد(    7/62)  نفر  158.  داشتنددکتری  
نفر    58درصد( شغل آزاد،    23)  نفر  58درصد( کارمند،    6/24)  نفر  62.  بودندیا مطلقه  درصد( بیوه  

. از نظر  بودنددرصد( ورزشکار    12/ 7)  نفر  32آموز و  درصد( دانش  7/16) نفر  42دانشجو،  درصد(    23)
  5/36)  نفر  92درصد( استانی،    9/15)  نفر  40ای،  درصد( در سطح منطقه  3/28)  نفر  71  ،سطح رقابت

ند. باالترین مقام  ردکای ورزش میالمللی و حرفهدرصد( در سطح بین  7/19)  نفر  49درصد( کشوری و  

 
1. SPSS  

2. AMOS  
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درصد( مقام  3/14) نفر 36مقام اول،  هادرصد( از نمونه  2/49) نفر  124به کسب مدال در بین منجر 
تر بود. میانگین سن  درصد( مقام چهارم و باال   4/23نفر)  59درصد( مقام سوم و    1/13)  نفر  33دوم،  

های توصیفی، پایایی  یافته . بودسال  05/10سال و انحراف استاندارد آن  64/27افراد نمونه برابر با 
ارائه    شماره یک   در جدول   ،های مقیاسآلفای کرونباخ و همبستگی درونی بین ابعاد و حیطه

 شده است.  
 

 عملکردی  توجه و اجرا يادگیری،  مقیاسهای توصیفی و ضرايب همبستگی نمرات يافته-1جدول 

Table 1- Descriptive findings and correlation coefficients of learning, 

implementation and functional attention scale scores 

 
 

 

 عملکردی  توجه و اجرا يادگیری،  های توصیفی و ضرايب همبستگی نمرات مقیاسيافته-1جدول 

Table 1- Descriptive findings and correlation coefficients of learning, 

implementation and functional attention scale scores 
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عنوان به  4  ۀ از نمر  کمترها  میانگین نمرات در همه ابعاد و حیطه   ، دهدنشان می  شماره یک  جدول

های یادگیری،  زشکاران در همه حیطه ور  ،دهد است که نشان می  نقطه برش وجود مشکل در حیطه 

آمده با استفاده از آلفای  دستهای بهپایایی  کارکردهای اجرایی و تحصیلی در سطح مناسب هستند. 

مطلوب است.   و  7/0از    بیشترعملکردی   توجه و اجرا های یادگیری،کرونباخ در همه ابعاد و حیطه

 33/0های مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی بین  همبستگی بین نمرات ابعاد و حیطه  همچنین

  برای دهد.  دار است و روایی مناسبی را نشان میامعن  001/0که همگی در سطح    استمی  89/0تا  

و    بود   -2+ تا  2های کجی و کشیدگی در همه ابعاد بین  ، شاخصها داده  بودن توزیعطبیعیبررسی  

نسبت تر از  کم)  97/80چندمتغیره برابر با  بودن  طبیعیبررسی    منظوربهشاخص ضریب مردیا  همچنین  

 .  بودچندمتغیره بودن طبیعیفرض دهنده تأیید پیش( به دست آمد که نشان53/95بحرانی 

عملکردی، الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه   توجه و اجرا یری،یادگ بررسی روایی سازه مقیاس  برای

و نتایج تحلیل عاملی تأییدی در    شماره یکدوم مقیاس استفاده شده است که الگوی مذکور در شکل  

 . اندشدهارائه  شماره دو جدول 
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 عملکردی  توجه و اجرا يادگیری،  الگوی اندازه گیری مقیاس -1شکل 

Figure 1- Learning, execution and functional attention scale measurement model 

 خطای ساختاری مدل  e56-e66  ، گیری سؤاالتهای اندازهخطای  e1-e55سؤاالت پرسشنامه،    q1-q55  نکته:

Note: q1-q55 questionnaire questions, e1-e55 measurement errors, questions e56-e66 

structural error of the model 
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 عملکردی  توجه و اجرا يادگیری،  های برازش الگوی اندازه گیری مقیاسشاخص - 2جدول  

Table 2- The fit indices of the measurement model of learning, implementation and 

functional attention scale 

    
 

عملکردی شاخص  توجه و اجرا یادگیری، گیری مقیاسدر مدل اندازه  شماره دو،نتایج جدول    براساس

قبولی  این شاخص در الگو از وضعیت قابل  ،دهد است که نشان می  2/ 19اسکوئر نسبی مدل برابر با  کای

عنوان نیز به  PCFIاست. مقدار    9/0از  بیشتر  نیز    CFIو    TLIهای تطبیقی  برخوردار است. مقدار شاخص

ترین شاخص  عنوان مهمنیز به  RMSEAو مطلوب است. مقدار    5/0از  بیشتر  شاخص نیکویی برازش  

 طورکلی الگو از برازش مناسب برخوردار است. به ، دهداست و نشان می 065/0برازش کلی برابر با 

شامل درک  حیطه مقیاس    11  همهبررسی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم،    برایگیری  در مدل اندازه

و یادگیری مفهومی، حافظه واقعی، توجه، سرعت پردازش، سازماندهی بصری، پردازش متوالی، حافظه  

با ابعاد    زیادییا همبستگی    اندفعال، حل مسئله جدید، ریاضی، خواندن، بیان مکتوب دارای بار عاملی

عاملی بارهای  این  دارند که  است.  امعن  001/0در سطح  و    ( 966/0تا    489/0بین  )  اصلی خود  دار 

اندازه عاملی معن   همهگیری مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی  همچنین در مدل  دار  ابارهای 

 8/4مربوط به ضرایب مسیر بین   tنمرات   و  001/0ها کمتر از  داری در همه گویهااند و سطح معنشده

 همه سؤاالت است. بودن بار عاملی دهنده مطلوبنشان که به دست آمد  93/14تا 

 توجه و اجرا یادگیری،س  زمان از نوع همگرا، همبسیتگی نمرات مقیابررسیی روایی هم برای

نتایج در جدول  که   شیدهای کارکردهای اجرایی برکلی بررسیی  عملکردی با پرسیشینامه نقص

 ارائه شده است. شماره سه
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های کارکردهای  عملکردی با پرسشنامه نقص توجه و اجرا يادگیری،  نتايج همبستگی ابعاد -3جدول 

 اجرايی برکلی 

Table 3- Correlation results of the dimensions of learning, implementation and 

functional attention with the Berkeley Executive Function Deficits Questionnaire 
 تحصیلی کارکرد اجرايی  يادگیری شناختی  عوامل 

 56/0** 78/0** 61/0** مدیریت زمان 

 61/0** 79/0** 69/0** دهیخودسازمان

 55/0** 74/0** 63/0** مهار خود 

 59/0** 77/0** 65/0** خودانگیزشی 

 50/0** 67/0** 59/0** جویی هیجان خودنظم

 62/0** 83/0** 71/0** نقص در کارکرد اجرایی 

 

نقص کارکردهای اجرایی و ابعاد آن شیامل مدیریت زمان،    دهد،مینشیان   شیماره سیهنتایج در جدول  

دهی هیجان با ابعاد مقیاس یادگیری، اجرا و  دهی، مهار خود، خودانگیزشییی و خودنظمخودسییازمان

توجه عملکردی شییامل یادگیری شییناختی، کارکردهای اجرایی و بعد تحصیییلی دارای همبسییتگی  

 است.  83/0تا   5/0که همبستگی بین متغیرها از ایونهگبه ؛(P<0.001) داری استامعن

از تحلیل تمایزات استفاده    برای براساس نقطه برششدبررسی روایی تشخیصی  ابتدا  ها در نسخه . 

اصلی افراد نمونه در هریک از سه بعد یادگیری شناختی، کارکردهای اجرایی و تحصیلی به دو گروه  

تقسیم شدند.    ( 15تا    5دار )نمرات  ( و افراد در مرز مشکل یا مشکل4صفر تا  بدون مشکل )نمرات  

ارائه شده    شماره چهارنتایج در جدول  که    د بندی تحلیل تمایزات انجام شسپس براساس این گروه

 است.
 نتايج تحلیل تمايزات -4جدول 

Table 4- The results of the analysis of differences 
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جدول  یافته در  توصیفی  چهارهای  می  شماره  از   ،دهد نشان  اجرایی  کارکردهای  نقص  میانگین 

شناختی  -پرسشنامه بارکلی در گروه ورزشکاران بدون مشکل در هر سه زمینه یادگیری، کارکرد اجرایی

اند. همچنین از ورزشکارانی است که در هر سه زمینه در گروه دارای مشکل قرار گرفته   کمترو تحصیلی  

انتایج تحلیل واریانس نشان می ز ورزشکاران دارای مشکل و بدون مشکل در زمینه دهد، دو گروه 

شناختی و کارکرد تحصیلی در متغیر نقص کارکردهای اجرایی -یادگیری شناختی، کارکرد اجرایی

  643/0، 498/0با  ترتیب برابردر این سه بعد به همبستگی میزان .(P<0.001)اداری دارند  تفاوت معن 

درصد واریانس    5/44درصد و    3/64درصد،    50نزدیک به    ،دهد درصد است که نشان می  445/0و  

درصد    50  ،به عبارت دیگر  ؛نقص کارکردهای اجرایی در ورزشکاران مربوط به عضویت گروهی است

دارای مشکل   واریانس نمرات نقص در کارکردهای اجرایی به این مربوط است که ورزشکاران در گروه

داشت قرار  یادگیری  بعد  در  مشکل  بدون  همچنین  یا  باشند.  در    64ه  نقص  نمرات  واریانس  درصد 

کارکردهای اجرایی به این مربوط است که ورزشکاران در گروه دارای مشکل یا بدون مشکل در بعد  

درصد واریانس نمرات نقص در کارکردهای اجرایی    5/44شناختی قرار داشته باشند و    - کارکرد اجرایی

ه دارای مشکل یا بدون مشکل در بعد تحصیلی قرار داشته به این مربوط است که ورزشکاران در گرو

آمده  دستبه تشخیصی تابع ،گرفت نتیجه توانکای می و مجذور ویلکز المبدای مقداربراساس  باشند.  

تمایز در دو گروه ورزشکاران با مشکل و بدون مشکل در اختالل   تبیین  برای خوبی تشخیص قدرت

 کارکرد اجرایی و همچنین کارکرد تحصیلی دارد. یادگیری، اختالل در زمینه 

در    درصد  4/81ورزشکار یا    180  ،بندی افراد نمونه مستخرج از تحلیل تمایزات نشان دادنتایج گروه 

اند. همچنین درستی در این گروه قرار گرفته اند و بهگروه دارای مشکالت یادگیری شناختی پایین بوده

بندی قرار درستی در این گروهو به  اندیادگیری شناختی باال بودهدرصد دارای مشکالت    9/83یا    26

درصد   9/83توان گفت، بعد یادگیری شناختی از ابعاد مقیاس مربوط دارای  بر این اساس می  ؛اندگرفته

درصد در گروه دارای مشکالت   4/84ورزشکار یا    179درصد ویژگی است. تعداد    4/81حساسیت و  

 2/90یا    37اند. همچنین  درستی در این گروه قرار گرفته اند و بهپایین بوده  شناختی-کارکرد اجرایی

  ؛ اندبندی قرار گرفتهدر این گروهدرستی  بهو    اند شناختی باال بوده-درصد دارای مشکالت کارکرد اجرایی

  درصد   2/90شناختی از ابعاد مقیاس مربوط دارای  -توان گفت، بعد کارکرد اجراییبر این اساس می

در گروه دارای مشکالت   درصد  5/73ورزشکار یا    147  ،عالوهدرصد ویژگی است. به  4/84حساسیت و  

پایین بوده درصد دارای مشکالت   1/73یا    38ند.  ادرستی در این گروه قرار گرفتهاند و بهتحصیلی 

توان گفت، بعد  بر این اساس می  ؛اندبندی قرار گرفتهدرستی در این گروهو به  اندتحصیلی باال بوده

 درصد ویژگی است. 5/73درصد حساسیت و  1/73تحصیلی از ابعاد مقیاس مربوط دارای 
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بررسی این سؤال پژوهش که آیا جنسیت، تحصیالت، وضعیت اشتغال، سابقه ورزشکاری، سطح    برای

کارکردهای اجرایی و   شده توسط ورزشکاران در ابعاد یادگیری شناختی،رقابت و باالترین مقام کسب

های  فرضپیش  از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.  ،داری وجود دارداتحصیلی تفاوت معن

-ها با استفاده از آزمون کلموگروفبودن توزیع نمرات در گروهطبیعیتحلیل واریانس چندمتغیره شامل  

با    کواریانس-یس واریانس زمون لون و همگنی ماترآاسمیرنوف، برابری واریانس نمرات با استفاده از  

تنها تفاوت کارکردها براساس ،  نتایج نشان داد(.  P<0.05)  شد باکس بررسی و تأیید  زمون ام آاستفاده از  

معن ورزشکاران  در  رقابت  آمد اسطح  به دست  واریانس  (.  3,248F  ،0.001>P=82/5)  دار  تحلیل  نتایج 

 ارائه شده است.   شماره پنجها در ابعاد مقیاس در جدول مقایسه گروه برایمتغیره تک

 

داری مقايسه چهار گروه از ورزشکاران  امیانگین، انحراف استاندارد، اندازه اثر و سطح معن -5جدول 

 براساس مختلف رقابت در ابعاد اصلی 

Table 5- Average, standard deviation, effect size and significance level of 

comparison of 4 groups of athletes based on different competitions in the main 

dimensions   

 
 

چهار گروه ورزشکاران براساس سطح رقابت در ابعاد یادگیری   ،نشان دادشماره پنج  نتایج در جدول  

اما تفاوت چهار گروه در    ،(P<0.05)  داری دارنداشناختی با هم تفاوت معن-اجراییشناختی و کارکرد  

درصد و   2/3. تأثیر سطح رقابت بر یادگیری شناختی  (P>0.05)  دار نیستابعد کارکرد تحصیلی معن

اجرایی نتایج مقایسه  2/4شناختی    -در کارکرد    نشان دادهبنفرونی  آزمون  های زوجی  درصد است. 

شناختی، تفاوت ورزشکارانی که در سطح  -در هر دو بعد یادگیری شناختی و کارکرد اجرایی  است،

اما تفاوت سایر    ،(P<0.05)  دار استا المللی معنبا ورزشکاران کشور و بین  ،کنند ای رقابت میمنطقه 

معن دیگر  رقابت  جدولاسطوح  در  نمرات  میانگین  براساس  نیست.  پنج   دار  گفت، می  شماره  توان 

بیشتری در در هر دو بعد دارای میانگین    ، ای فعالیت ورزشی دارند ورزشکارانی که در سطوح منطقه
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وضعیت بدتری در زمینه   ؛ بنابراینالمللی هستندسایر ورزشکاران در سطوح کشوری و بین  مقایسه با 

دارند شناختی  اجرایی  کارکرد  و  شناختی  یادگیری  در  ایگونهبه  ؛ ابعاد  رقابت  سطح  افزایش  با  که 

 یابد.  ورزشکاران، وضعیت این کارکردها در ورزشکاران بهبود می

 

 گیریبحث و نتیجه 
یادگیری، اجرا و توجه  نسخه فارسی مقیاس  سنجی  روانهای  ویژگی  بررسی  پژوهش حاضر با هدف

مقیاس    ،دهد انجام شد. نتایج نشان می  (و بیشترسال    17( بر بزرگساالن ورزشکار )LEAFعملکردی )

های  گیری کارکرد( ابزاری معتبر برای اندازهLEAF-Aیادگیری، اجرا و توجه عملکردی بزرگساالن )

و    های پژوهش کاستالنوزاتایج با یافتهکه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. این ن  استاجرایی  

 اجرا مقیاس یادگیری،  ، همکاران نشان داد  و  ( همسوست. همچنین نتایج پژوهش فرزادی5)  همکاران

راستاست.  که با پژوهش حاضر هم( 22)عملکردی از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است  توجه  و

فرض با  مدل  و  تأییدی  عامل  تحلیل  روش  به  درستشده  سنجش  شیوه  بیشینه  نتایج  شدنمایی   .

دار  اکه تمامی بارهای عاملی معنطوریبه  ؛ های برازش، برازندگی مدل پیشنهادشده را تأیید کردشاخص

.  شدبود. اعتبار مقیاس کارکرد اجرایی، عملکرد توجه و یادگیری با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون  

عملکردی با استفاده از آلفای  توجه و اجرا های یادگیری،عاد و حیطهآمده در همه ابدستهای بهپایایی 

 است. زیاد  دهنده همسانی درونیِ مطلوب بود که نشان و 7/0از  بیشترکرونباخ و ضریب تنصیف 

که آیا در جنسیت، تحصیالت، وضعیت اشتغال، سابقه ورزشکاری، سطح   ال دیگر پژوهش این بودؤس

شده توسط ورزشکاران در ابعاد یادگیری شناختی، کارکردهای اجرایی و رقابت و باالترین مقام کسب

بررسی این سؤال   برایاز آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره    ؟داری وجود دارداتحصیلی تفاوت معن

یکی از ابعاد یادگیری شناختی، کارکردهای    کمدستها نشان داد، میانگین نمرات  استفاده شد. یافته

داری االمللی( تفاوت معنای، استانی، کشوری و بیناجرایی و تحصیلی براساس سطح رقابت )منطقه

ین چهار گروه مربوط است. نتایج  های فردی در ابعاد یادگیری به تفاوت بدرصد از تفاوت  6/6دارد و  

در ابعاد اصلی یادگیری، اجرا و توجه عملکردی براساس جنسیت، تحصیالت، وضعیت ،  نشان داده است

داری به دست نیامد. تفاوت تنها در  اشده تفاوت معناشتغال، سابقه ورزشکاری و باالترین مقام کسب

ای ورزشکارانی که در سطوح منطقه  به دست آمد. دار  اکارکردها براساس سطح رقابت در ورزشکاران معن

سایر ورزشکاران در سطوح کشوری    در مقایسه با  بیشتریدر هر دو بعد میانگین    ، فعالیت ورزشی دارند

وضعیت بدتری در زمینه ابعاد یادگیری شناختی و کارکرد اجرایی شناختی   ؛ بنابرایندارندالمللی  و بین
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افزایش سطح رقابت در ورزشکاران، وضعیت این کارکردها در ورزشکاران بهبود که با  ای گونهبه  ؛دارند

 یابد.  می

پژوهش حاضر میاز محدودیت گیری توان به دشواری توزیع پرسشنامه در شرایط بحران همه های 

دهد.  ناشی از بیماری کرونا اشاره کرد که میزان کنترل پژوهشگر از انجام فرایند پژوهش را کاهش می

آزمودنیکامل    نشدنچنین کنترل هم پاسخ  بهدقت  آنالین  دلیل نمونه ها  و پژوهشگر  از سوی  گیری 

بهاینکه   تسلط  و  دسترسی  که  افرادی  کردند  فقط  شرکت  پژوهش  در  داشتند  مجازی  از  فضای   ،

   های دیگر بود.محدودیت

شناسان ورزش و سایر  به مربیان، روان  ؛ بنابراینبا عملکرد ورزشی دارد بسیاریکارکرد اجرایی ارتباط  

پیشنهاد  دست این  های مداخلهبا روش  شودمیاندرکاران  بهبود  و  افزایش  به  تجربی  و  در    عامل ای 

اجرا و  مقیاس یادگیری،  سنجی  روانکه در پژوهش حاضر  ازآنجا  اقدام کنند.  کم،  ورزشکاران از سنین

شود تحقیقات آینده با نمونه بزرگی  ، پیشنهاد میانجام شد در ورزشکاران بزرگسال    یعملکرد  توجه

روایی و پایایی این مقیاس    و همچنین  از افراد غیرورزشکار عادی یا دارای اختالل خاص بررسی شود

های خاص سنجیده شود. همچنین تحقیقات آینده  بر کودکان پیش از دبستان سالم و دارای بیماری

های ورزشی مختلف تیمی و انفرادی بررسی و مقایسه شود.  با رشته   اندر نمونه بزرگی از ورزشکار

( از LEAF-Aبزرگساالن )  مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی  ،های این پژوهش نشان دادیافته

ابزار همچنین  است.  برخوردار  مناسبی  پایایی  و  یادگیری    یروایی  و سنجش  ارزیابی  برای  مناسب 

 . استزشکاران شناختی و کارکرد اجرایی ور
 

 و قدردانی  تشکر

دانشکده   و  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  اصفهان  از  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزشی  علوم 

کننده  ورزشکاران شرکت  همههمچنین    و  وهشژپاین    ازهای معنوی  حمایت  برای  )خوراسگان(

 در مطالعه سپاسگزاریم.
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