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همايش سراسری روانپزشکی کودك و  نهمیندر  جنابعالیاحتراماً ضمن تشکر از مشارکت 
ایی های اجرکنشتحول » ارسالی شما تحت عنوان لهرساند که مقاوان به استحضار مینوج

نان: کاربرد آزمون به عنوان پوستتتتر در اين همايش «  BDEFS-CAدر کودکان و نوجوا
 . پذيرفته شده است
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  خالصه

ــت كنش :مقدمه              ــازه تحولي اس ــناختي افراد  وري اجرايي يك س اين   هدف .جهت مي دهدكه در زندگي روزمره به عملكردهاي ش
جامعه آماري اين پژوهش را تمامي كودكان و نوجوانان  :روش بود. BDEFS-CA گروه سني در آزمون 12مقايسه كنش هاي اجرايي در 

گروه  12در  نفر 2186تعداد  اي نسبتيتصادفي طبقهبا استفاده از شيوه نمونه گيري  سراسر كشور تشكيل دادند. بهنجار  سال 17تا  6سنين 
 194دوازده ساله؛   214، يازده ساله؛  220 ده ساله؛  185نه ساله؛   190؛ساله  هشت  194ساله؛   هفت145ساله؛   شش  132 سال(  17تا  6 سني 

ساله؛     ساله؛   166سيزده  ساله؛   173چهارده  ساله و     159پانزده  ساله)   214شانزده  شدند و والدين به        19از هفده  شور انتخاب  ستان ك ا
شنامه     س سخه كودكان و نوجوانان   فرم بلند پر سا كنش وري اجرايي باركلي ن سخ دادند. BDEFS-CA(نار س  ) پا كنش  پنجشنامه  اين پر

سئله (   13خود مديريتي زمان (شامل  اجرايي  سازماندهي/ حل م شي (  13گويه)، خود كنترلي/ بازداري ( 14گويه)، خود   14گويه)، خود انگيز
ــا كنش وري اجرايي، يك نمره كل و نيز        گويه  16گويه) و خود نظم جويي هيجان (   ) را اندازه گيري مي كند عالوه بر اين پنج نمره نارسـ

شد    را نيز اندازه گيري مي نمايد. ADHDشاخص   ستفاده از تحليل واريانس چند متغيري انجام  شان  نتاي :هايافته .تحليل داده ها با ا ج ن
يانگي       ناداري در م فاوت مع كه ت مان    نداد  مديريتي ز له        ).P<0/05(خود  ــئ حل مسـ ندهي/  ما ، خود كنترلي/ )P<0/05(، خود ســـاز

شي  )P<0/05(بازداري شت    )P<0/05(و خود نظم جويي هيجان )P<0/05(، خود انگيز سني وجود دا همچنين در نمره ، در گروه هاي 
سا كنش وري اجرايي و  شت.    ADHDشاخص   كل نار سني وجود دا مي تواند يافته ها  :گيرينتيجه نيز تفاوت معنادراي بين گروه هاي 

  باشد.جوانان كودكان نووري اجرايي در كنشتحول نشانگر تلويحات مهم در 

  .نوجوانان ،كودكان، BDEFS-CA ،كنش هاي اجرايي ،تحول كليد واژه ها:
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