گسارش آزمون  ( IVAآزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری )
بررسی دقت ،تمرکس و مشکل کم توجهی/بیش فعالی ()ADHD
معرفی آزمون:
 ،IVAیک آزهَى پیَستِ دیذاری ضٌیذاری است کِ دٍ عاهل اصلی یعٌی کٌترل ٍاکٌص ٍ تَجِ را هَرد ارزیاتی قرار
هیدّذ ..ایي آزهَى یکی از دقیق تریي آزهَى ّا ترای تررسی دقت ،تورکس ٍ هطکل کن تَجْی/تیص فعالی  ADHDاست.
سطَح عولکرد
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Divided Attention
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اختالل خفیف

اختالل هتَسط

اختالل ضذیذ
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ADHD

 ADHDاز ًَع تیص فعالی
 ADHDاز ًَع تی تَجْی
 ADHDاز ًَع ترکیثی

ًَ ADHDع ترکیثی

 ADHDاز ًَع ًاضٌاختِ

خالصه نتایج تفسیر ارزیابی مراجع:
 تحلیل ًتایج حاصل از آزهَى ً IVAطاى هیدّذ هراجع در هقیاس کلی تَجِ دچار اختالل هیتاضذ.
عالئن هٌطثق ترً ADHDطاى دٌّذُ اختالل ًَع ترکیثی هیتاضذ.
عولکرد هراجع در هقیاس ( Sensory/ motorترای سٌجص اًسجام سیستن حسی حرکتی فرد تکار هی رٍد) در تعذ ضٌیذاری دچار آسیة
خفیف است .عولکرد هطلَب در ایي هقیاس ًطاى دٌّذُ پردازش خَب ،سرعت ٍاکٌص هٌاسة ٍ ّواٌّگی حسی حرکتی تاالی فرد است.
عولکرد ضعیف ًطاى دٌّذُ عالئن افسردگی ،هطکالت یادگیری ،سرعت ٍاکٌص کٌذ ،صرف اًرشی تیطتر ترای تورکس ٍ تَجِ ٍ پردازش
رٌّی ضعیف است.
عولکرد هراجع درهقیاس ( Fine motor Regulationرفتار خارج از دستَر ،تیص فعالی ٍ تکاًطی تَدى را اًذازُ گیری هیکٌذ) در
سطح ًرهال است .عولکرد ضعیف در ایي هقیاس تیاًگر هطکالت رٌّی/حرکتی ،ضعف در کٌترل رفتار تکاًطی ،تی قراری ٍ اضطراب است.
عولکرد هطلَب ٍاکٌص ّایی تَام تا آراهصّ ،واٌّگی رٌّی/حرکتی ،قذرت کٌترل تاال ٍ ثثات ّیجاًی خَب در فرد است.
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اسناد ): (Attribute
خرده مقیاس آمادگی (:)Readiness
تررسی ٍ تحلیل خردُ هقیاس آهادگی ًطاى هیدّذ سرعت پردازش اطالعات دیذاری هراجع ٌّگاهی کِ هحرک ّای
اصلی تِ صَرت پی در پی ارائِ هی ضًَذ تِ ًسثت ضرایطی کِ ایي هحرک ّا تا فاصلِ زهاًی ارائِ هیگردًذ تاالتر از سرعت
پردازش اطالعات ضٌیذاری فرد است.تا ایي ٍجَد عولکرد فرد در ّر دٍ تعذ در سطح هطلَب هی تاضذّ .وچٌیي ًطاًگر ایي
است کِ عولکرد فرد تحت تاثیر فطار کار قرار ًگرفتِ است.

خرده مقیاس سبک یادگیری (:)Balance
تررسی ٍ تحلیل خردُ هقیاس سثک یادگیری ًطاى هیدّذ سرعت پردازش اطالعات ضٌیذاری در فرد تاالتر است  .تٌاترایي هی
تَاى گفت سثک یادگیری فرد ضٌیذاری هی تاضذ.

نام و امضاء ارزیابی کننده :
Name & Signature of Evaluator :
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