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

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 فرم معلم  -BRIEFپرسشنامه کار کردهای اجرایی

 

سال    در   جیویا ، ایسکوئیس، گای و کنورسی سوال بوده که توسط    86دارایپرسشنامه کارکرد کردهای اجرایی  

بوده که ) از هیج وقت تا همیشه ( نمره  نمره  3تا  1نامه نمره گذاری این پرسشطراحی و تنظیم شده که  2000

سی قرار  زل مورد بررگذاری شده است که توسط والدین نمره گذاری می شد و رفتار کودک را در مدرسه و یا من

  10دارای    و  می باشد ساله    ۱۸تا    ۵ر رفتاری عملکرد اجرایی کودکان  تفسی  و هدف از این پرسشنامه  دهد   می

ازماندهی موارد ،  غاز گری ، حافظ کاری ، برنامه ریزی ، س جانی ، آتوجه ، کنترل هیمولفه ای ) بازداری ، انتقال  

 بازینی ، ناهمسانی و منفی گفتن ( می باشد.
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    نسبت به مسائل کوچک واکنش افراطی 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



    کمتر ناامید می شود و به دیگران توهین می کند و یا آنها را سرزنش می کند.   4

در زمینه پذیرش روش های متفاوت برای حل مساله با دوستان، و همکالسی های خود مقاومت می   5

 کند و یا دچار مشکل می شود.

   

    در موقعیت های جدید آشفته و ناراحت می شود.  6

    صورت ناگهانی و تکانشی عصبانی میشود. به  7

    ه چیزهای محدودی توجه می کند. ب 8

    . "بس کن"یا "کار را نکن "همواره باید به او بگویی این   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

    در موقع صحبت کردن نمی تواند روی یک موضوع متمرکز شود.  82

    بدون تفکر حرف می زند یا عمل می کند.  83

    گوید. چیزهای یکسان را چند مرتبه می 84

    در لحظه ای که نباید حرف می زند.   85

    برای کالس خود را آماده نمی کند.  86

 

 شیوه نمره گذاری: 

 

 همیشه  گاهی اوقات هیچ وقت  عنوان 

 2 1 0 نمره 
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