
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 ( فرم والدین BRIEFبریف) پرسشنامه کارکردهای اجرایی

 

  یگا   یون،است  یسکوئیس،پتر، ا  یویاجرارد، جبالستر  سط  وداه که توسوال ب  86ارای  ایی دجرپرسشنامه کارکردهای ا

مولفه ای ) بازداری ، انتقال توجه ، کنترل    8رای  و داتنظیم شده است    طراحی و  2000در سال     یو کنورس 

این ارزیابی برای فرم  که    ی ، سازماندهی مواد و کنترل ( می باشد گری ، حافظ  کاری ، برنامه ریز   آغازهیجانی ، 

و یا منزل  ه  که رفتارهای کودک را در مدرس شود    می  که توسط والدین نمره گذاری   من می باشد والدین و معلی

 گیرد.  سال مورد استفاده قرار می  18تا   5که برای کودکان  د مورد بررسی قرار می ده

 

 سواالت:قسمتی از 

 

ف 
دی

ر
 

 سواالت

ت 
وق

چ 
هی

ت 
وقا

ی ا
اه

گ
 

شه 
می

ه
 

    به مشکالت کوچک واکنش شدید نشان می دهد  1

    دهد.شود فقط اولی یا آخری را انجام می زمانی که سه کار برای انجام دادن به او واگذار می 2

    کند.کار را، خودش شروع نمی 3

    کند. به قصد برهم زدن بازی اتاق را ترک می 4

    کند.در مقابل پذیرش راههای متفاوت حل مسئله مقاومت می 5



    کند. در موقعیتهای جدید احساس ناراحتی می  6

    به صورت ناگهانی و تکانشی عصبانی میشود.  7

استفاده می کند حتی زمانی که این راه حل اشتباه  بارها از یک روش تکراری برای حل مشکل  8

 باشد. 
   

    به چیزهای محدودی توجه می کند.  9

    حتی زمانی که مشتاق انجام کاری است برای شروع کردن نیاز به تذکر دارد.  10

11  ==================================== ==========================================    

    در انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر مشکل دارد.  80

    بی قرار است. 81

    تکانشگر است.  82

    در موقع صحبت کردن نمی تواند روی یک موضوع متمرکز شود.  83

    کند.در یک موضوع یا فعالیت گیر می 84

    گوید. چیزهای یکسان را چند مرتبه می 85

    در آماده شدن برای رفتن به مدرسه در صبح مشکل دارد.  86

 
 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی کم  کم تا حدودی  زیاد  خیلی زیاد گزینه   

 1 2 3 4 5 امتیاز 

 
 


