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 ) آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری شنیداری ( IVAگسارش آزمون 

 (ADHDو مشکل  کم توجهی/بیش فعالی ) دقت، تمرکس بررسی 

 معرفی آزمون: 

IVA،   یک آزهَى پیَستِ دیذاری ضٌیذاری است کِ دٍ عاهل اصلی یعٌی کٌترل ٍاکٌص ٍ تَجِ را هَرد ارزیاتی قرار

 .است ADHD فعالی تیص/تَجْی کن  هطکل ٍ  تورکس دقت، تررسیدقیق تریي آزهَى ّا ترای . ایي آزهَى یکی از دّذ. هی

  مراجعخالصه نتایج تفسیر ارزیابی:  

  تحلیل ًتایج حاصل از آزهَىIVA  تاضذ. هی دچار اختالل هقیاس کلی تَجِدر  هراجع دّذ هیًطاى 

ُ  ADHD عالئن هٌطثق تر  .تاضذ هیَع ترکیثی اختاللً  ًطاى دٌّذ

در تعذ ضٌیذاری دچار آسیة  ()ترای سٌجص ًاسجام سیستن حسی حرکتی فرد تکار هی رٍد Sensory/ motorعولکرد هراجع در هقیاس 

باست .خفیف  ٌگی حسی حرکتی تاالی فرد است.  عولکرد هطَل وّا  ّ ٌاسةٍ  ٍاکٌص ه در ایي هقیاسً طاى دٌّذُ پردازش خَب، سرعت 

جٍِ  پردازش  عولکرد ضعیف رشی تیطتر ترای تورکسٍ  َت ٍاکٌص کٌذ، صرف ًا ًطاى دٌّذُ عالئن افسردگی، هطکالت یادگیری، سرعت 

 رٌّی ضعیف است.

 عولکرد هراجع درهقیاسFine motor Regulation  ذازُ گیری دى را ًا ر، تیص فعالیٍ  تکاًطی َت در  (کٌذ هی)رفتار خارج از دسَت

در ایي هقیاس تیاًگر هطکالت رٌّی/حرکتی، ضعف در کٌترل رفتار تکاًطی، تی قراریٍ  اضطراب است.   عولکرد ضعیفاست.  ًرهال سطح

ب   ٌّی/حرکتی، قذعولکرد هطَل ٌگی ر وّا َام تا آراهص،ّ  ّایی ت یجاًی خَب در فرد است.ٍاکٌص  ٍ ثثاتّ  ٌترل تاال   رت ک

 

 هسائل هَرد تررسی
 سطَح عولکرد

 ضذیذ اختالل هتَسط اختالل خفیف اختالل ًرهال التر از ًرهالات

IVA 
 

اًَاع تَجِ
 

 تَجِ هتورکس
Focused Attention 

    ●  دیذاری 

  ●    ضٌیذاری

 جایی تَجِجاتِ 
Alternating Attention 

   ●   دیذاری 

   ●   ضٌیذاری

 تَجِ هذاٍم

Sustained Attention  

   ●               دیذاری 

  ●                ضٌیذاری

 تَجِ تقسین ضذُ

Divided Attention 

               ●                                  دیذاری 

    ●                         اریضٌیذ

 تَجِ اًتخاتی

Selective Attention 

   ●   دیذاری 

  ●             ضٌیذاری

 

 کٌترل پاسخ

 (Response Control) 

   ●               دیذاری 

             ●   ضٌیذاری

 هقیاس کلی تَجِ 

(Attention) 

               ●             دیذاری 

 ●                ضٌیذاری

A
D

H
D

 ADHD از ًَع تیص فعالی  

 ADHD ًَع ترکیثی  
ADHD از ًَع تی تَجْی  

ADHD  از ًَع ترکیثی  

ADHD ِاز ًَع ًاضٌاخت  
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 : (Attribute)اسناد  

  (:Readinessخرده مقیاس آمادگی ) 

ی هراجع ٌّگاهی کِ هحرک ّا دیذاری اطالعاتسرعت پردازش  دّذ هیًطاى  آهادگی تررسی ٍ تحلیل خردُ هقیاس

تاالتر از سرعت  گردًذ هیا تا فاصلِ زهاًی ارائِ ي هحرک ّای  تِ ًسثت ضرایطی کِتِ صَرت پی در پی ارائِ هی ضًَذ اصلی 

ّوچٌیي ًطاًگر ایي تا ایي ٍجَد عولکرد فرد در ّر دٍ تعذ در سطح هطلَب هی تاضذ. .استفرد  ضٌیذاری پردازش اطالعات

 .گرفتِ استًفرد تحت تاثیر فطار کار قرار  کِ عولکرد است

  (:Balanceخرده مقیاس سبک یادگیری ) 

ٌیذاری سرعت پردازش اطالعات  دّذ هیًطاى  سثک یادگیری سی ٍ تحلیل خردُ هقیاسترر ٌاترایي هی   ض در فرد تاالتر است . ت

َاى گفت سثک یادگیری فرد ضٌیذاری هی تاضذ.  ت

 

 
 

 : نام و امضاء ارزیابی کننده

Name & Signature of Evaluator : 


