گسارش آزمون  ( VIENNAآزمون بررسی مولفه های شناختی)
معرفی آزمون:
هجوَػِ آصهَى  VIENNAیىی اص آصهَى ّای واهپیَتشی ٍ پشواستشد تشای تشسسی ػولىشد رٌّی ٍ ضٌاختی هی تاضذ .ایي هجوَػِ داسای
آصهَى ّای هتؼذدی تَدُ ٍ تِ تشسسی هَلفِ ّای هتؼذدی اص لثیل تَجِ ٍ توشوض ،یادگیشی ،حافظَِّ ،ش ،ضخصیت ،اًگیضش ،ػولىشد
تحصیلی ،ػولىشد ضغلی ،ػولىشد ٍسصضی ...ٍ ،دس گشٍُ ّای سٌی هختلف هی پشداصد .اص ایي سٍ دس حیغِ ّای هختلفی واستشد ّای ٍیژُ ای
داسد .آصهَى ّایی وِ دس ریل هی آیٌذ اص هجوَػِ  VIENNAاًتخاب ضذُ ٍ تِ تشسسی ٍیژگی ّای سفتاسی ٍ ضٌاختی وَدواى هی پشداصًذ:

NVLT

CPM

مسائل مورد بزرسی

سطوح عملکزد
باالتز اس نزمال

نزمال

اختالل خفیف

اختالل متوسط

اختالل شدید

هوش عمومی
حافظه دیداری کوتاه مدت
یادگیزی غیزکالمی
شاخص بی ثباتی
کارامدی
احتیاط/تکانشگزی

مجموعه شناختی
Vienna
HKSD

توانایی ساسگاری با مشکالت و حل مساله
قابلیت انگیشش
باسخوردپذیزی
سمان ارسیابی
ظزفیت عملکزدی (قدرت ساسماندهی)
احساس ناکامی
مشکالت درسی در مدرسه

خالصهنتایجتفسیرارزیابیمراجع:
ً تایج حاصل اص آصهَى ً CPMطاى هیذّذ تْشُ َّضی هشاجغ هؼادل  ٍ .....دس ٍضؼیت ......لشاس داسد.
 تحلیل ًتایج آصهَى ً NVLTطاى هیذّذ هشاجغ دس تِ یاد سپاسی ٍ تِ یادآٍسی هفاّین دیذاسی وَتاُ هذت هغلَب /آسیة داس هی تاضذ.
ًْ ٍ ایتا ًتایج آصهَى  HKSDحاوی اص آى است وِ ػولىشد هشاجغ دس اوثش اتؼاد هغلَب /آسیة داس هی تاضذ.
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آزمون :CPM
آصهَى  CPMتِ هٌظَس اسصیاتی غیشوالهی َّش ػوَهی تش پایِ استذالل هٌغمی ٍ تفىشِ آهَصضی ،عشاحی ضذُ است .ایي آصهَى یىی اص
پشواستشدتشیي آصهَى ّا تِ هٌظَس تشسسی َّش ولی تَدُ ٍ تَاًایی رٌّی فشد سا هَسد تشسسی لشاس هیذّذ .اص ایي آصهَى تِ هٌظَس تشًاهِ
سیضی ّای آهَصضی استفادُ ّای فشاٍاًی هی گشدد.

مسائل مورد بزرسی

سطوح عملکزد
باالتز اس نزمال

نزمال

اختالل خفیف

اختالل متوسط

اختالل شدید

هوش عمومی

CPM

خالصه نتایج تفسیر ارزیابی مراجع:
 تشسسی ٍ تحلیل ًتایج حاصل اص آصهَى ً CPMطاى هیذّذ َّش ػوَهی هشاجغ هؼادل ً ٍ .....سثت تِ ّوساالى دس ٍضؼیت .......لشاس
داسد.
ً وشُ تاال دس ایي همیاس تیاًگش َّش ػوَهی تاال ،تَاًایی استذالل هٌغمی ٍ تفىش اًتضاػی است .تؼالٍُ افشادی وِ دس ایي همیاس ًوشُ
تاالیی هیگیشًذ ،اص تَاًایی تجسن ساصی فضایی ٍ یىپاسچِ ساصی رٌّی خَتی تشخَسداس تَدُ ٍ اص فشآیٌذّای هٌغمی ٍ استذاللی جْت حل
هسائل استفادُ هی وٌٌذ.

آزمون :NVLT
آصهَى  ، NVLTتِ هٌظَس اسصیاتی تَاًایی یادگیشی ٍ حافظِ دیذاسی وَتاُ هذت عشاحی ضذُ است .ایي آصهَى ووه هی وٌذ تتَاًین اسصیاتی
دلیمی اص ٍضؼیت حافظِ دیذاسی وَتاُ هذت فشد ،ضیَُ تِ یادسپاسی ٍ پشداصش اعالػات دیذاسی ٍی تِ دست آٍسین .تؼالٍُ ضشایظ ّیجاًی
فشد حیي یادگیشی هفاّین دیذاسی ًیض هَسد تشسسی لشاسهیگیشدً .تایج ایي آصهَى ووه هی وٌذ افشاد دسیاتٌذ ،هفاّین ٍ هْاست ّای خاظ
سا چگًَِ یادهیگیشًذ ،چِ هذت صهاى تشای یادگیشی آى ّا ًیاصداسًذ ٍ تِ چِ هیضاى توشیي تشای یادگیشی آى ّا ًیاص داسًذ .تذیي ضىل هی
تَاًٌذ تشًاهِ سیضی هٌاسثی تشای تشًاهِ ّای اهَصضی ٍ توشیٌی خَد داضتِ تاضٌذ تا تتَاًٌذ دس هٌاسثتشیي صهاى ،هْاست ّای هختلف ٍ
پیچیذُ سا یادگیشًذ.
مسائل مورد بزرسی

سطوح عملکزد
باالتز اس نزمال

نزمال

اختالل خفیف

اختالل متوسط

اختالل شدید

حافظه دیداری کوتاه مدت
یادگیزی غیزکالمی

NVLT

ثبات هیجانی

خالصه نتایج تفسیر ارزیابی مراجع:
 تشسسی ٍ تحلیل ًتایج حاصل اص آصهَى  NVLTتیاًگشآسیة دس پشداصش ٍ ادسان دیذاسی هشاجغ تَدُ ٍ ًطاى هیذّذ وِ هشاجغ دس تِ یاد
سپاسی ٍ تِ یادآٍسی هفاّین دیذاسی وَتاُ هذت دچاس آسیة هی تاضذ .تؼالٍُ هشاجغ دس ضٌاسایی ٍ تویض هحشن ّای دیذاسی ػولىشد
خَتی ًذاسد ٍ ًوی تَاًذ هحتَی دیذاسی سا (دس سغَح ه ختلف دضَاسی) تِ خَتی یاد تگیشد .افشادی وِ دس ایي همیاس ًوشُ تاالیی هیگیشًذ،
احتواال دستشاتش فطاسّا ٍ ّیجاًات هٌفی ثثات ّیجاًی خَتی اص خَد ًطاى دادُ ٍ اص اعالػات ّیجاًی دس جْت تْثَد ػولىشد استفادُ هی
وٌٌذ.
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آزمون :HKSD
آصهَى  ،HKSDیىی اص تْتشیي آصهَى ّای ضٌاختی تشای تشسسی  ٍ ADHDهطىالت تحصیلی ٍ سفتاسی دس وَدواى هی تاضذ .ایي آصهَى تِ هٌظَس اسصیاتی
دلیك ٍیژگی ّای ضخصیتی وَدواى سٌیي دتستاى ،ساٌّوایی ٍ سال ّای اٍلیِ دتیشستاى عشاحی ضذُ ٍ هفاّیوی اص لثیل حس واسآهذی ،اًؼغاف پزیشی
سٍاًی ،لذست ساصگاسی هحیغی ،اًگیضُ پیطشفت ٍ فؼالیت ،هسائل تحصیلی ،هْاست دس تصوین گیشی اًفشادی ،تفىش هٌغمی ٍ ...سا هَسد تشسسی لشاس هیذّذ.
اص ًتایج آصهَى تِ هٌظَس تشًاهِ سیضی ّای تحصیلی ٍ آهَصضی استفادُ فشاٍاًی هی ضَد .ایي ًتایج تِ هتخصصیي ووه هی وٌذ تا تتَاًذ تا تَجِ تِ سغح
ٍیژگی ّای ضخصیتی فشد ،ضیَُ ّای آهَصضی ٍ اًگیضضی هتٌاسثی سا عشاحی ٍ اجشا وٌٌذ.
مسائل مورد بزرسی

سطوح عملکزد
باالتز اس نزمال

نزمال

اختالل خفیف

اختالل متوسط

اختالل شدید

کارامدی
احتیاط  /تکانشگزی
توانایی ساسگاری با مشکالت و حل مساله
قابلیت انگیشش
HKSD

باسخوردپذیزی
سمان ارسیابی
ظزفیت عملکزدی (قدرت ساسماندهی)
تاثیز انگیشه
احساس ناکامی
مشکالت رفتاری در مدرسه

خالصه نتایج تفسیر ارزیابی مراجع:
 تشسسی ٍ تحلیل ًتایج حاصل اص آصهَى ً HKSDطاى هیذّذ ػولىشد هشاجغ دس اوثش اتؼاد آصهَى اص ......تشخَسداس است .
واساهذی :ػولىشد هغلَب دس ایي تؼذ ًطاى دٌّذُ سغَح تاالی تَاًوٌذی ٍ حس واساهذی دس فشد هی تاضذ .افشادی وِ دس ایي تؼذ ًوشُ
تاالیی وسة هی وٌٌذ اص خَدپٌذاسُ ٍ ػضت ًفس تاالیی تشخَسداس ّستٌذ ٍ تِ ّویي دلیل تالش صیادی تشای اًجام فؼالیت اص خَد ًطاى
هیذٌّذ ( .الثتِ هوىي است حس واساهذی ٍ ػضت ًفس آًاى وارب تاضذ ،آًگاُ ًتیجِ هؼىَس خَاّذ تَد).
احتیاط /تىاًطگشیٍ :ضیت هشاجغ دس ایي تؼذ ًطاى هیذّذ وِ ایطاى دس اسائِ ٍاوٌص ّای خَد ،تِ ضىلی تىاًطی ٍ تذٍى فىش ػول
ًوَدُ اًذٍ .ی دس اً جام تىلیف جَاًة هختلف سا دس ًظش ًگشفتِ ٍ فمظ خَاّاى اتوام سشیغ تىلیف هی تاضذ.
تَاًایی ساصگاسی تا هطىالت :افشادی وِ دس ایي تؼذ ًوشُ تاالیی داسًذ اص هْاست ّای خَتی تشای ساصگاسی ٍ اًغثاق تا ضشایظ هختلف
تشخَسداسًذ ،هؼوَال حسی اص ضىست ًاپزیشی دس اًاى ٍجَد داس د ،حتی اگش تَاًایی خاصی ًیض ًذاضتِ تاضٌذ .ایي لثیل افشاد ًیض دس هماتل
ًاواهی ٍ ضىست تحول خَتی داسًذ ٍ هی تَاًٌذ هذتْا تِ یه فشآیٌذ خاظ تپشداصًذ.
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لاتلیت اًگیضشً :وشُ تاال دس ایي تؼذ ًطاى دٌّذُ اًگیضُ تاالی فشد تشای اًجام فؼالیت ّای هختلف است .ایي لثیل افشاد هوىي است اص
ػاللِ تاالیی تشای اًجام فؼالیت تشخَسداس تاضٌذ ،اها ػوَها ّذفگشا تَدُ ٍ اًگیضُ اصلی آًاى حتی دس صَست ػذم ػاللِ ،سسیذى تِ ّذف هی
تاضذ؛ ّذف ،اًگیضُ آًاى سا تَجیِ هی وٌذ .ػلیشغن اًگیضُ تاال،هوىي است ساصگاسی خَتی ًذاضتِ تاضٌذ ،ون عالت تاضٌذ ،اها دس ساستای
سسیذى تِ ّذف حاضش تِ تجشتِ هسائل هختلف ّستٌذ ،هوىي است احساسات هتضادی داضتِ تاضٌذ.
تاصخَسدپزیشی :افشادی وِ دس ایي تؼذ ػولىشد خَتی اص خَد ًطاى هیذٌّذ ،هؼوَال اًتمادپزیش ّستٌذ ،هی تَاًٌذ ایشادات ٍ تاصخَسدّایی
وِ تِ ًحَُ ػولىشد آى ّا هی ضَد سا تجضیِ ٍ تحلیل وٌٌذ ٍ اص ًماط هٌفی تشای تْثَد ٍ استماء ػولىشد خَد استفادُ وٌٌذ ٍ تِ ّویي دلیل
هوىي است فؼالیتی سا چٌذیي تاس ٍ تِ ضیَُ ّای هختلف تىشاس وٌٌذ.
صهاى اسصیاتیً :وشُ پاییي هشاجغ دس ایي همیاس تیاًگش ًاتَاًی هشاجغ دس تشسسی چٌذ جاًثِ هسائل هی تاضذ .هشاجغ تذلیل پشاصش رٌّی
ًسثتا ضؼیف ٍ یا ضتاب دس اسائِ پاسخً ،وی تَاًذ پاسخ هسائل سا تِ اًذاصُ وافی هشٍس ٍ تاصتیٌی وٌذ.
ظشفیت ػولىشدی :افشادی وِ دس ایي تؼذ ًوشُ تاالیی هی گیشًذ اًؼغاف پزیشی سٍاًی خَتی داضتِ ،اص لذست ساصهاًذّی رٌّی خَتی
تشخَسداس ّستٌذ ٍ هی تَاًٌذ ضشایظ هَجَد سا تِ ٍاسغِ ٍیژگی ّای خاصی وِ داسًذ(ًظیش ػضت ًفس ،خَدپٌذسُ لَی ،حس واساهذی ٍ)...
تِ خَتی هذیشیت وٌٌذ .ایي افشاد دس تصوین گیشی ٍ اجشای آى واهال لاعؼاًِ تشخَسد ًوَدُ ٍ تا سخت وَضی ٍ لذست ،تشًاهِ ّای خَد سا
دًثال هی وٌٌذ .ایي افشاد هؼوَال فؼال ٍ وٌجىاٍ تَدُ ٍ اص یىپاسچگی ٍ ساصهاًذّی رٌّی خَتی تْشُ هٌذ ّستٌذ .تٌاتشایي هی تَاًٌذ اعالػات
صیادی سا دس وَتاُ هذت تجضیِ ٍ تحلیل ًوَدُ ٍ دس فشآیٌذ حل هسالِ هَفك ػول وٌٌذ .ایي افشاد ،ػوذتا ػولگشا ّستٌذ .چٌاًچِ ٍیژگی
ّایی ًظیش تاصتیٌی ،تاصخَسدپزیشی ٍ تحول ًاواهی سا داضتِ تاضٌذ ،هی تَاًٌذ تِ ضىل فَق الؼادُ ای ػول وٌٌذ.
احساس ًاواهی :افشادی وِ دس ایي تؼذ ًوشُ تاالیی داسًذ دس هماتل ضىست ٍ ًاواهی تَاى تحول تاالیی داضتِ ٍ تِ سشػت هی تَاًٌذ اًگیضُ
الصم ،تشای ضشٍع هجذد سا تِ دست آٍسًذ .ایي افشاد هؼوَال اص هَاًغ ٍ ًاواهی ّای تِ ػٌَاى فشصتی تشای ضشٍع هجذد استفادُ هی وٌٌذ ٍ
هوىي است ،فؼالیتی سا چٌذیي تاس تىشاسوٌٌذ ،چٌاًچِ تاصخَسدپزیش تاضٌذ ،هیل تِ تجشتِ ضیَُ ّای هختلف ًیض خَاٌّذ داضت.
همایسِ اتؼاد اًگیضش ٍ تاثیش اًگیضُ دس هشحلِ سَم آصهَى : HKSD
تا اسصیاتی ًوشات تذست آهذُ اص اًگیضش وَدن ،پاسخ ّای وَدن تِ اًگیضُ دس هشحلِ ای وِ هحشوْا تِ صَست ًَػی تاصی اسائِ هی
گشدًذ(ّوشاُ تا پاصل) هیضاى تالش ٍ اًگیضُ وَدن ّوشاُ تا افضایص ػولىشد اٍ تِ عَس چطوگیشی افضایص پیذا وشدُ است ٍ هی تَاى آى سا
دس عثمِ تا .........لشاس داد.
همایسِ اتؼاد ًاواهی ٍ تاصخَسدپزیشی دس هشحلِ سَم آصهَى : HKSD
تا اسصیاتی ًوشات تذست آهذُ اص وَدن دس ایي اتؼاد ًطاى هی دّذ وِ وَدن دس عثمِ .......لشاس داسد تذاى هؼٌا وِ وَدن تِ فیذته ّا تِ
سشػت پاسخ هی دٌّذ اها دس سًٍذ ػولىشد وَدن تاثیش هٌفی ًوی گزاسد ،ایي یه ًَع سثه پختِ است ٍ وَدن لادس است تا تِ عَس
هٌاسثی خَد سا تا فیذته ّا ساصگاس وٌذ.

ًام ٍ اهضاء اسصیاتی وٌٌذُ :
Name & Signature of Evaluator:
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