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صابر میر  م: ا کیفی وکسلر ۵ - نا تفسیر 

 

 

مونگر م آز نا

اری برگز ۱۳۹۹/۰۲/۰۷تاریخ 

تولد ۱۳۹۰/۰۷/۰۷تاریخ 

ه و ۰ روزسن ل و ۷ ما ۸ سا

تفسیر خالصه  بخش اول: 

جانبی صلی و  ی ا ده آزمون ها خر

شاخص

ده آزمون هاها خر

نمرات

منهتراز کیفیدا توصیف 

درک

کالمی

شباهت ها

لغات نه  خزا

طالعات ا

مطلب درک 

۹

۱۰

۰

۰

متوسط

متوسط

دش بوده خو سن  مشابه  دک  عملکرد کو

دش بوده خو سن  مشابه  دک  عملکرد کو

ی- بصر

فضایی

مکعب ح  طر

ی بصر ی  معماها

۱۵

۹

متوسط باالی 

متوسط

ست دش ا خو سن  باالتر از  دک  عملکرد کو

دش بوده خو سن  مشابه  دک  عملکرد کو

ستدالل ا

سیال

ماتریس ستدالل  ا

تشخیص وزن ها

ی تصویر مفاهیم 

محاسبه

۸

۱۰

۰

۰

متوسط

متوسط

دش بوده خو سن  مشابه  دک  عملکرد کو

دش بوده خو سن  مشابه  دک  عملکرد کو

حافظه

فعال

ی ارقام خنا فرا

تصویر ی  خنا فرا

حرف-عدد لی  توا

۸

۹

۰

متوسط

متوسط

دش بوده خو سن  مشابه  دک  عملکرد کو

دش بوده خو سن  مشابه  دک  عملکرد کو
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شاخص

خرده آزمون هاها

نمرات

توصیف کیفیدامنهتراز

سرعت

پردازش

رمز نویسی

نمادیابی

خط زنی

۹

۱۷

۰

متوسط

بسیار باال

عملکرد کودک مشابه سن خودش بوده

بسیار باالتر از سن خودش است عملکرد کودک 

صلی به رنگ سبز است. خرده آزمون های ا

اصلی و جانبی شاخص های 

شاخص ها

نمره

توصیف کیفیدامنهاستاندارد

اس کل مقی

(IQ) هوشبهر

عملکرد کودک مشابه سن خودش بودهمتوسط۹۹

عملکرد کودک مشابه سن خودش بودهمتوسط۹۸درک کالمی

ی- بصر

فضایی

عملکرد کودک باالتر از سن خودش استباالی متوسط۱۱۱

استدالل

سیال

عملکرد کودک مشابه سن خودش بودهمتوسط۹۴

عملکرد کودک مشابه سن خودش بودهمتوسط۹۱حافظه فعال

سرعت

پردازش

عملکرد کودک باالتر از سن خودش استباالی متوسط۱۱۶

عملکرد کودک مشابه سن خودش بودهمتوسط۱۰۳توانایی کلی

عملکرد کودک مشابه سن خودش بودهمتوسط۱۰۰غیر کالمی

مهارت

شناختی

عملکرد کودک مشابه سن خودش بودهمتوسط۱۰۶

حافظه فعال

شنیداری

عملکرد کودک بیش از حد پا�ن تر از سن خودش استبیش از حد پا�ن۶۷

بسیار پا�ن از سن خودش استبسیار پا�ن۷۲استدالل کمی عملکرد کودک 
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خرده آزمون ها و شاخص های مکمل

خرده آزمون ها

/ شاخص ها

نمره

توصیف کیفیدامنهاستاندارد

سواد سرعت

نامگذاری

۰

مقدار سرعت

نامگذاری

۰

۰ترجمه فوری نماد

ی ترجمه تاخیر

نماد

۰

ترجمه بازشناسی

نماد

۰

۰سرعت نامگذاری

۰ترجمه نماد

یادسپاری و

یادآوری

۰
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اصلی و ثانوی مقایسه های دو به دو خرده آزمون های 

ی بصر ح مکعب با معماهای  طر

مسائل نیز بصورت کوشش و خطا است و کودک ی رویه ای است و حل  این تفاوت معنی دار نشان می دهد که مهارتهای یادگیر

تسهیل عملکرد او در مهارت های ی حرکتی در کودک باعث  نیازمند به بازخوردهای عینی در حل مساله است. یکپارچگی بصر

ی شده است. ک بصر استدالل فضایی و ادرا

رمز نویسی با نمادیابی

نسبت به حافظه تداعی و یا سرعت حرکتی نوشتاری ی دقیق  سکن بصر نمندی نسبی کودک در ا این تفاوت معنادار نشاندهنده توا

است

اصلی و جانبی: مقایسه دو به دو شاخص های 

ی فضایی بصر شاخص درک کالمی با 

کی ارائه می ی فضایی/ادرا این تفاوت معنا دار نشاندهنده توانایی کودک در درک و کاربرد و حل مسائلی که بصورت اطالعات بصر

شود در مقایسه با مهارت های استدالل کالمی است.

ی فضایی با استدالل سیال بصر

نسبت به استدالل سیال دارد. ی  ک قویتر ی، ادرا این تفاوت معنا دار نشاندهنده این است که کودک در مهارت های پردازش بصر

شاخص حافظه فعال با سرعت پردازش

نسبت ی سریع با اطالعات ثبت شده در حافظه کوتاه مدت  ممکن است در تصمیم گیر این تفاوت معنا دار نشان می دهد که کودک 

ی داشته باشد. نمندی بیشتر به دستکاری این اطالعات توا

س کلی هوشبهر شاخص توانایی کلی با مقیا

ضافه کردن حافظه فعال و سرعت پردازش کاهش می یابد که نشان می دهد که برآوردی از توانایی های عقالنی کلی کودک با ا

ممکن است نشاندهنده ضعف های خاصی در کودک باشد.

شاخص حافظه فعال با شاخص حافظه فعال شنیداری
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ی عملکرد کودک را در حافظه فعال در مقایسه با زمانی که اطالعات بصورت کالمی نشان می دهد که ارائه اطالعات بصورت بصر

ارائه می شوند بهبود می بخشد.

اصلی) تفسیر شاخص های ترکیبی (شاخص های 

مسائل پیچیده دخالت نداشته است. نشان می دهد که توانایی های حافظه فعال در حل 

مسایل پیچیده است. ی بهتر از حل  ی و تصمیم گیر توانایی ارزیابی سریع اطالعات بصر

تفسیر نمرات پردازش

طراحی با مکعب:

نشان می دهد که مشکالت کودک در این حوزه به علت مشکالتی مثل سرعت پردازش و توجه به جزئیات نیست.

جدول خواندن

CHCشاخص

WISC-V

نمرات

استاندارد

توانایی هادامنه

Gcان - دانش واژگان - توانایی های گوش دادنمتوسط۹۸درک کالمی رشد زب

متناسب با سن.

Gwmحافظه

فعال

گنجایش حافظه - خصوصًا در زمینه حافظه فعال.متوسط۹۱

Ga   گاهی واج شناختی یا کدینگ آوایی (پردازشی که در سال آ

های ابتدایی مدرسه رشد می کند).

Glrسرعت

نامگذاری،

ترجمه نماد

روانی نامگذاری کردن (در سال های ابتدایی مدرسه رشد۰

می کند).

Gsسرعت

پردازش

کی - (خصوصًا در سال های ابتدایی مدرسه).باالی متوسط۱۱۶ سرعت ادرا
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جدول نوشتن

CHCشاخص

WISC-V

نمرات

استاندارد

توانایی هادامنه

Gcدرک

کالمی

ان – دانش واژگان – ذخیره اطالعات اولیه و کلی کهمتوسط۹۸ رشد زب

بعد از 7 سالگی با توجه به سن به صورت افزاینده، مهم می

شود.

Gwmحافظه

فعال

گنجایش حافظه خصوصًا برای مهارت های هجی کردن.متوسط۹۱

حافظه فعال با مهارت های پیشرفته نوشتن رابطه دارد.

Gsسرعت

پردازش

کی مربوط به مهارت های پایه ایِی نوشتن درباالی متوسط۱۱۶ سرعت ادرا

همه سنین.
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جدول معادل های سنی

طرح مکعب

شباھت ھا

استدالل ماتریس

فراخنای ارقام

رمزنویسی

خزانھ لغات

تشخیص وزن

معماھای بصر

فراخنای تصوی

نمادیابی

اطالعات عمو

مفاھیم تصویر

توالی حرف –

خط زنی

درک مطلب

محاسبھ

سواد سرعت ن

مقدار سرعت

ترجمھ فوری

ترجمھ تاخیری

ترجمھ بازشناس

طرح مکعب ب

فراخنای ارقام

فراخنای ارقام

فراخنای ارقام

خط زنی تصاد

خط زنی منظم

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10
.5 11 11

.5 12 12
.5 13 13

.5 14 14
.5 15 15

.5 16 16
.5 17
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بخش دوم: تفسیر کامل

صلی و ثانوی قسمت اول: خرده آزمون های ا

همبستگی باالیی دارند. نکته: توانایی هایی که داخل پرانتز نیستند با خرده آزمون های مربوطه 

مکعب می سنجد عملکرد باالی متوسط داشته است. این توانایی ها شامل تجزیه و ح  کودک در توانایی هایی که خرده آزمون طر

ی- همزمان بصر ی، پردازش  کی-بصر تحلیل کل به اجزای سازنده، تجسم فضایی (هماهنگی دیداری-حرکتی-فصایی، سازماندهی ادرا

شکل از زمینه) است. حرکتی، توانایی جداسازی 

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون شباهت ها می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل استدالل انتزاعی

کالمی و منطقی (هوش متبلور، حافظه بلند مدت، تفکر طبقه ای، مفهومسازی کالمی یا تفکر مفهومی، متمایز کردن جزئیات ضروری

همراه با مهارت کالمی) است. از غیر ضروری، توانایی تداعی 

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون استدالل ماتریس می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل پردازش

همزمان ی، استدالل استقرایی (پردازش  ی-فضایی، استدالل انتزاعی غیر کالمی، سازمانبدی بصر ی و استدالل بصر اطالعات بصر

ی-فضایی، تجزیه کل به اجزای سازنده) است. اطالعات بصر

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون فراخنای ارقام می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل یادآوری فوری

( ی مبتنی بر تکرار ی (تمرکز و توجه، توالی شنیداری، یادگیر مبتنی بر تکرار و غیر مفهومی، توانایی تغ�ر جهت دادن الگوهای فکر

است.

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون رمزنویسی می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل سرعت

ی، مهارت های مدادی کاغذی روانی حرکتی، توانایی پیروی از دستورالعمل ها، سرعت و دقت در اجرا، حافظه کوتاه مدت بصر

ی؛ توانایی تغ�ر و ی جدید، درجه ای از انعطاف پذیر ی و پاسخ به مطلب بصر ی یک وظیفه ناآشنا؛ ظرفیت یادگیر (توانایی یادگیر

ی که به کی و توانایی تقلید و تکرار مطالب بصر ی اشترا جا به جایی ذهنی، ظرفیت برای تالش، توجه، تمرکز و کارایی ذهنی، یادگیر

تازگی آموخته شده اند، توانایی ترتیب توالی) است.

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون خزانه لغات می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل رشد زبانی، دایره

ان و دارا بودن زمینه دانش کلمات، توانایی ابراز و بیان زبانی گویا و رسا، (هوش کلی کالمی، حافظه بلند مدت، توانایی به کاربردن زب

کتسابی آزمودنی) است. آموزشی، دامنه ای از ایده ها، تجارب، یا عالیق ا

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون تشخیص وزن ها می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل استدالل

ی مطالب، ظرفیت همراه با توانایی سازماندهی بصر ی  ریاضی غیر کالمی، استدالل کمی، تمثیلی، قیاسی و استقرایی (تمرکز بصر

تالش مداوم) است.

ی می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل بازشناسی و کودک در توانایی هایی که خرده آزمون معماهای بصر

ی مداوم، ی فضایی (تجزیه کل به اجزای سازنده آن، ظرفیت تالش بصر ک اجزاء در رابطه با کل، استدالل بصر ی، ادرا شناسایی بصر

) است. تمرکز
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کودک در توانایی هایی که خرده آزمون فراخنای تصویر می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل حافظه فعال

ی مبتنی بر تکرار و بدون ی کوتاه مدت، یادگیر ی، حافظه بصر ی (توجه و تمرکز، پردازش بصر ی، حافظه فوری بصر غیر کالمی-بصر

فکر، بازداری پاسخ) است.

جستجوی بسیار باال داشته است. این توانایی ها شامل سرعت  کودک در توانایی هایی که خرده آزمون نمادیابی می سنجد عملکرد 

ی، رمزگردانی اطالعات و آماده سازی برای پردازش، ی، توجه مستمر (سرعت پردازش اطالعات، برنامه ریز ی، سرعت تصمیم گیر بصر

ی) است. ی حرکتی، توانایی یادگیر هماهنگی بصر

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون اطالعات عمومی می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل دامنه دانش عمومی

نسبت به جهان، حافظه بلند مدت، بیان کالمی) گاهی  ی قبلی آموزشگاهی، کنجکاوی عقالنی یا گرایش به کسب دانش، آ (یادگیر

است.

ی می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل تفکر مفهومی، کودک در توانایی هایی که خرده آزمون مفاهیم تصویر

) است. ی، دانش متبلور کی بصر استدالل طبقه بندی انتزاعی، مفهوم سازی غیر کالمی (بازشناسی ادرا

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون توالی حرف –عدد می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل حافظه کوتاه مدت

شنوایی، توانایی توالی، تمرکز و توجه (انعطاف شناختی، پردازش و تمیز اطالعات) است.

کی، تمایز کودک در توانایی هایی که خرده آزمون خط زنی می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل بازشناسی ادرا

ی حرکتی) است. ی. (هماهنگی بصر کی، سرعت و دقت، توجه و تمرکز، توجه انتخابی بصر سکن ادرا کی، توانایی ا ادرا

گاهی کودک در توانایی هایی که خرده آزمون درک مطلب می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل میزان دانش عملی، آ

کید از استانداردهای متداوِل رفتاری و هنجارهای اجتماعی، توانایی ارزیابی تجارب گذشته، برای انتخاب مناسب، سازماندهی و با تا

بر واقعیت ها و روابط. بلوغ اجتماعی، قضاوت اجتماعی، عقل سلیم، قضاوت در موقعیت های عملی اجتماعی، درک فضای اجتماعی؛

نسبت به جهان گاهی از واقعیت، درک، و هوشیاری  گاهی از قوانین اخالقی، قوانین و مقررات اجتماعی. آ برای مثال، اطالعات و آ

روزمره است.

کودک در توانایی هایی که خرده آزمون محاسبه می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل مهارت در محاسبه و ریاضایات

(حافظه شنوایی کوتاه مدت، توانایی توالی، استدالل عددی و سرعت دستکاری عددی، تمرکز و توجه، قابلیت حواسپرتی پا�ن،

ی مدرسه ای) است. مسائل عددی و یادگیر استدالل منطقی و تحلیل 
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اصلی: شاخص های 

کودک در توانایی هایی که شاخص درک کالمی می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل توانایی کار با معانی

مستلزم تشکیل مفهوم کالمی در فرد و استدالل انتزاعی و دانش کالمی و به کار بردن دانش کالمی کسب شده، که این توانایی 

کتساب دانش کالمی، توانایی حافظه کالمی، یادآوری از حافظه بلند مدت، میزان و درجه کالمی و بیان یا ابراز آن است. مهارت در ا

افکار و عقاید خود به دیگران با استفاده از کلمات. ی فرد از پیشینه تحصیلی خود، سیالی و روانی بیان کالمی، انتقال  بهره گیر

مسائل کالمی است. توانایی مناسب برای استدالل و حل 

ی-فضایی می سنجد عملکرد باالی متوسط داشته است. این توانایی ها شامل استدالل کودک در توانایی هایی که شاخص بصر

ی فضایی، ک بصر ی مفهوم غیرکالمی، ادرا شکل گیر ی،  ی فضایی، توانایی تجزیه و تحلیل و ترکیب محرک های انتزاعی بصر بصر

ی (برای کودکان ی فضایی، یکپارچگی توانایی حرکتی بصر هماهنگی محرک های بصر ی، توانایی در  ی، سازمان بندی بصر توجه بصر

شکل از زمینه است. ) و جداسازی  سن�ن پائین تر

مسائل کودک در توانایی هایی که شاخص استدالل سیال می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل توانایی حل 

غیر مبتنی بر دانش قبلی (عقل سلیم)، استدالل و تفکر انتزاعی، استدالل استقرایی و کمی استدالل استنباطی یا استنتاجی، پردازش

ی و غیر کالمی، توانایی درک روابط میان محرک های همزمان، طبقه بندی مفهومی محرک ها، توانایی زیربنایی استدالل بصر

ی سازه ها و مسائل، توانایی به کار گیر مختلف برای ساخت یک مفهوم واحد، دارا بودن عوامل زیربنایی برای ارائه راه حل برای حل 

ی فضایی است. الگوهای تلویحی برای اطالعات بصر

صلی و ثانوی نمودار 1: خرده آزمون ا
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کودک در توانایی هایی که شاخص حافظه فعال می سنجد عملکرد متوسط داشته است. این توانایی ها شامل توجه، تمرکز و حافظه

کوتاه مدت و ذخیره موقت اطالعات و استفاده مجدد از آنها برای حل مساله. توالی بخشی. ثبت و نگهداری و دستکاری اطالعات

ی و شنیداری. کارکردهای اجرایی، سطح باالیی از انگیزه. توانایی حفظ و دستکاری اطالعات در حافظه کوتاه مدت. انعطاف بصر

ی ذهنی به ویژه در فراخنای ارقام رو به عقب، فراخنای ارقام توالی و توالی حرف-عدد است. پذیر

کودک در توانایی هایی که شاخص سرعت پردازش می سنجد عملکرد باالی متوسط داشته است. این توانایی ها شامل توانایی

ی حرکتی و تمرکز، سطح باالیی از هماهنگی بصر ی و سازماندهی، کنترل حرکتی و  سرعت و دقت پردازش ذهنی و حرکتی، برنامه ریز

ی سریع و دقیق است. ی برای تصمیم گیر ی و پیاده سازی. سرعت شناسایی اطالعات بصر انگیزه. تصمیم گیر
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شاخص های جانبی:

صلی است: شباهت ها، کودک در شاخص جانبی توانایی کلی عملکرد متوسط داشته است. این شاخص شامل پنج خرده آزمون ا

صلِی: درک ح مکعب، استدالل ماتریس و تشخیص وزن ها . این شاخص در واقع خرده آزمون های سه شاخص ا خزانه لغات، طر

بسیاری صلی: حافظه فعال و سرعت پردازش تأثیر نمی پذیرد.  ی- فضایی را دارا است و از دو شاخص ا کالمی، استدالل سیال و بصر

ی و نقص توجه/بیش فعالی دارند، در دو شاخص سرعت پردازش و حافظه فعال از کودکانی که اختالالت یا کم توانی های یادگیر

ی می گیرند که این باعِث، پا�ن آمدن نمره هوشبهر کلی می شود. هنگامی که نمره های کودک نقص دارند و نمره های پا�ن تر

حسی یا حرکتی کودک یا به سبب به صورت قابل توجهی در دو شاخص حافظه فعال و سرعت پردازش پا�ن باشد (به علت ناتوانی 

اس هوشبهر کلی است. ی یا ADHD)، شاخص توانایی کلی به عنوان یک برآورد کلی از توانایی های کودک بهتر از مقی اختالل یادگیر

هنگامی که پروفایل خرده آزمون ها متغیر است شاخص توانایی کلی بهترین شاخص برای برآورد توانایی های کلی فرد است.

کودک در شاخص جانبی مهارت شناختی عملکرد متوسط داشته است. این شاخص خالصه ای از عملکرد کودک در خرده آزمون های

صلِی حافظه فعال و سرعت پردازش را نشان می دهد، شاخص مهارت شناختی از چهار خرده آزمون تشکیل شده است، دو شاخص  ا

یعنی فراخنای ارقام، فراخنای تصویر، رمزنویسی، و نماد یابی. شاخص مهارت شناختی نشان دهنده یک مجموعه از عناصِر مشترکی

ی هسته مرکز است که بررسی انواع اطالعات شناختی را محقق می سازد. توانایی هایی که در شاخص مهارت شناختی وجود دارند 

ی و کنترل ذهنی مناسب، پردازش شناختی کارآمد، فراینِد استدالل سیال هستند. توانایی مهارت شناختی، از طریِق سرعت بصر

تسهیل می کند. ی و حل مسئله به وسیله مهارت های سطح باال و پیشرفته را  یادگیر

مکعب، ح  کودک در شاخص جانبی غیرکالمی عملکرد متوسط داشته است. این شاخص از شش خرده آزمون تشکیل شده است: طر

هستند، صلی  ی، استدالل ماتریس، تشخیص وزن ها، فراخنای تصویر و رمزنویسی. تمامی این ها، خرده آزمون های ا معماهای بصر

این شاخص در واقع تأثیر درک کالمی را به حداقل می رساند و عملکرد کودک را در تکالیف غیر کالمی می سنجد.

بسیار پا�ن داشته است. این شاخص از دو خرده آزمون تشکیل شده است، کودک در شاخص جانبی استدالل کمی عملکرد 

هستیم. در تشخیص وزن ها و محاسبه. بنابراین برای ثبت نمره شاخص استدالل کمی نیازمند اجرای خرده آزمون (محاسبه) 

خرده آزمون محاسبه مسائل ریاضی به صورت کالمی به کودک ارائه می شود و کودک باید آن ها را به صورت ذهنی اجرا کند و سپس

ِی روابِط کمی ی، براساس یادگیر بیان کند. خرده آزمون تشخیص وزن ها مستلزِم برآورِد نسبت های کمی از نمادهای انتزاعی و بصر

آن ها با یکدیگر است. این شاخص توانایی های کمی کودک را به شیوه هایی متفاوت ارزیابی می کند.

کودک در شاخص جانبی حافظه فعال شنیداری عملکرد بیش از حد پا�ن داشته است. این شاخص از دو خرده آزمون فراخنای

ی را به وسیله استفاده از ارقام و توالی حرف و عدد تشکیل شده است. شاخص حافظه فعال شنیداری سهم و تأثیر حافظه فعال بصر

خرده آزموِن توالی حرف-عدد به جای خرده آزمون فراخنای تصویر حذف کرده است. بنابراین شاخص حافظه فعال شنیداری شامل

فراخنای ارقام و توالی حرف-عدد است. چرا که این دو، تکالیفی هستند که به حافظه فعال شنیداری مربوط می شوند. در

ی وجود دارد، شاخص حافظه فعال شنیداری بهتر از شاخص حافظه فعال کارکردهای حافظه موقعیت های بالینی که نقایِص بصر

فعال را ارزیابی می کند.
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تفسیر خرده آزمون های مکمل:

کودک در توانا�هایی که خرده آزمون سواد سرعت نامگذاری می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل سرعت و سیالی

ی، تمرکز و توجه، مهارت نامگذاری خودکار در خواندن و نوشتن است. کالمی و معنایی، سرعت بازشناسی، تداعی های کالمی-بصر

کودک در توانا�هایی که خرده آزمون مقدار سرعت نامگذاری می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل سرعت و سیالی

ی، تمرکز و توجه، مهارت نامگذاری خودکار در ریاضیات است. کالمی و معنایی، سرعت بازشناسی، تداعی های کالمی بصر

ی اطالعات، کودک در توانا�هایی که خرده آزمون ترجمه فوری نماد می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل یادگیر

ی تداعی، خواندن صحیح و روان، رو خوانی و درک ی کالمی، یادسپاری و یادآوری سیال، یادآوری فوری، یادگیر حافظه تداعی بصر

مطالب در خواندن است.

ی نماد می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل بازیابی از حافظه، کودک در توانا�هایی که خرده آزمون ترجمه تاخیر

ی، یادآواری سیال و کودک به چه میزان مطلب جاری را درک کرده است است. ی کالمی، یادآوری تاخیر حافظه تداعی بصر

کودک در توانا�هایی که خرده آزمون ترجمه بازشناسی نماد می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل کدگذاری

ی-کالمی است. اطالعات، بازشناسی سیال، حافظه تداعی بصر

صلی و جانبی نمودار 2: شاخص های ا
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تفسیر شاخص های مکمل:

کودک در توانایی هایی که شاخص سرعت نامگذاری می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل سرعت و سیالی کالمی و

معنایی، سرعت بازشناسی، تمرکز و توجه، مهارت نامگذاری خودکار. بازیابی اطالعات، مهارت های زبانی است.

ی، کودک در توانایی هایی که شاخص ترجمه نماد می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل حافظه تداعی کالمی-بصر

ی، انگیزش. ی کالمی، حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و بازشناسی، تمرکز و توجه، ارتباط بین توانایی های کالمی و بصر یادگیر

ی، دسترسی به اطالعت در حافظه است. ی اطالعات جدید، پردازش کالمی یا بصر بازیابی و یادگیر

ِی کلی در مورد کودک در توانایی هایی که شاخص یادسپاری یادآوری می سنجد عملکرد داشته است. این توانایی ها شامل اندازه گیر

توانایی هاِی یادسپاری و یادآوری سریِع اطالعاِت آموخته شده است.
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صلی و ثانوی قسمت دوم: مقایسه های دو به دو خرده آزمون های ا

اصلی: خرده آزمون های 

شباهت ها با خزانه لغات

ی هر دو خرده آزمون مستلزم توانایی متبلور و کالمی است ولی شباهت ها بیشتر مربوط به استدالل مفاهیم انتزاعی و انعطاف پذیر

مستلزم دانش کلمات است. شناختی است اما خزانه لغات 

در این مقایسه کودک تفاوت معنا داری که تفسیر پذیر باشد ندارد.

ی بصر ح مکعب با معماهای  طر

همه سواالت مکعب محرک ها و پاسخ به آنها در  ح  ی و استدالل فضایی است ولی در طر ک بصر هر دو خرده آزمون مستلزم توانایی ادرا

ی حرکتی است و کودک بازخوردهای عینی از محرک های فیزیکی دارد که باید ح مکعب شیوه ی یکسان دارد و نیازمند یکپارچگی بصر طر

یکسان نیست و ارائه راه حل توسط کودک ذهنی ی هر سوال منحصر به فرد است و  راه حل های دقیقی ارائه دهد اما در معماهای بصر

است و بازخوردهای عینی از محرک های فیزیکی وجود ندارد.

مسائل نیز بصورت کوشش و خطا است و کودک ی رویه ای است و حل  این تفاوت معنی دار نشان می دهد که مهارتهای یادگیر

تسهیل عملکرد او در مهارت های ی حرکتی در کودک باعث  نیازمند به بازخوردهای عینی در حل مساله است. یکپارچگی بصر

ی شده است. ک بصر استدالل فضایی و ادرا

استدالل ماتریس با تشخیص وزن ها

با توجه به نوع استدالل صورت گرفته این مقایسه انجام می شود. استدالل ماتریس عمدتًا نیازمند استدالل استقرایی (Inductive) است

مستلزم استدالل کمی است ولی تشخیص وزن ها عمدتًا 

در این مقایسه کودک تفاوت معنا داری که تفسیر پذیر باشد ندارد.

فراخنای ارقام با فراخنای تصویر

در فراخنای ارقام محرک ها به صورت کالمی ارائه می شود و کودک نیز بصورت کالمی به یاد می آورد در حالی که در فراخنای تصویر محرک ها

ی و غیر کالمی است. ی و بازشناسی کودک نیز به صورت بصر به صورت بصر

در این مقایسه کودک تفاوت معنا داری که تفسیر پذیر باشد ندارد.
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رمز نویسی با نمادیابی

ی و تفاوت گذاری میان سکن دقیق بصر ی تداعی زوج ها و حرکتی نوشتاری است در حالی که نمادیابی نیازمند ا رمز نویسی نیازمند یادگیر

نسبت به رمزنویسی از حرکت کمتر متاثر است. محرک ها است و 

نسبت به حافظه تداعی و یا سرعت حرکتی نوشتاری ی دقیق  سکن بصر نمندی نسبی کودک در ا این تفاوت معنادار نشاندهنده توا

است

تفسیر دو به دو خرده آزمون های جانبی:

تشخیص وزن ها با محاسبه

این مقایسه اطالعاتی را درباره عملکرد کودک در مورد تکالیف استدالل کمی که به شیوه های متفاوت ارائه می شوند ارائه می کند. در

ی است و نیازمند پاسخ کالمی نیست اما در خرده آزمون محاسبه محرک ها به صورت تشخیص وزن ارائه محرک ها بصورت انتزاعی و بصر

کالمی ارائه می شود و پاسخ نیز بصورت کالمی است. برای پاسخ به تشخیص وزن ها اثر حافظه فعال کاهش می یابد ولی در خرده آزمون

همچنان نیازمند حافظه فعال است. محاسبه کودک 

فراخنای ارقام با توالی حرف عدد

این مقایسه عملکرد و توانایی های کودک را در تکالیف حافظه فعال هنگامی که محرک ها بصورت یک محرکی و دو محرکی داده می شود

ارائه می دهد.
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تفسیر مقایسه های دو به دو خرده آزمون ها و شاخص های مکمل:

سواد سرعت نامگذاری با مقدار سرعت نامگذاری

ی مهارت نامگذاری خودکار با استفاده از محرک های مختلف، استفاده می شود خرده آزمون سواد سرعت هر دو خرده آزمون برای اندازه گیر

ص با مشخصه خواندن و ابراز نوشتاری حساسیت دارد و با استناد به برخی مطالعات تا حدودی به مهارت های ی خا به اختالل یادگیر

ص با ی خا ریاضی نیز مربوط می شود. مقدار سرعت نامگذاری خرده آزمونی شبیه به سواد سرعت نامگذاری است که به اختالل یادگیر

حساسیت دارد. مشخصه ریاضیات 

ی نماد و ترجمه بازشناسی نماد ترجمه فوری نماد با ترجمه تاخیر

ی اطالعات، فرایند ارزیابی شده در مرحله فوری است و تمرکز روی اینکه آزمودنی چقدر مطلب جاری را درک کرده و می آموزد و از یادگیر

همچنین رمزگذاری اطالعات، که فرایند ارزیابی شده در مرحله بازشناسی ی است و  حافظه خود بازیابی می کند مربوط به مرحله تـأخیر

است.

صلی و ثانوی نمودار 3: مقایسه های دو به دو خرده آزمون های ا

شش

ط.مط.م

ا.ما.م ف.اف.ا

ر.نر.ن

ت.وت.و

ف.اف.ا

خ.لخ.ل

م.بم.ب

ت.وت.و

ف.تف.ت

ن.ین.ی

م.سم.س ت.ح.عت.ح.ع

/ شباھت
خزانھ لغا

/ طرح مکعب
معماھای بصری

/ استدالل ماتریس
تشخیص وزن ھا

/ فراخنای ارقام
فراخنای تصویر

/ رمز نویسی
نمادیابی

/ تشخیص وزن ھا
محاسبھ

/ فراخنای ارقام
توالی حرف عدد
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شاخص های مکمل:

شاخص سرعت نامگذاری با شاخص ترجمه نماد

ی کالمی در حافظه بلند مدت است. هردو این شاخص ها مستلزم بازیابی و تداعی های بصر

مکمل نمودار 4: مقایسه های دو به دو خرده آزمون ها و شاخص های 

سس م.س.نم.س.ن ت.ف.نت.ف.ن ت.ت.نت.ت.ن ت.ب.نت.ب.ن ش.س.نش.س.ن ش.ت.نش.ت.ن س.س.نس.س.ن ت.ف.نت.ف.ن ش.س.نش.س.ن

سو
 

مگذ
نا

عت
سر

دار 
 مق

ری
گذا
نام

ماد
ی ن
فور

مھ 
رج
ت

ماد
ی ن
خیر
ھ تا
رجم
ت

ماد
ی ن
ناس
زش
ھ با
رجم
ت

ری
گذا
 نام
عت
سر

ص 
شاخ

ماد
مھ ن
رج
ص ت

شاخ

ری
گذا
 نام
عت
سر

واد 
/ س

ری
گذا
 نام
عت
سر

دار 
مق

ری
ھ فو
رجم
/ت

سی
شنا
باز

 / 
ری
اخی
ت

ری
گذا
 نام
عت
سر

ص 
شاخ

 /

ماد
مھ ن
رج
ص ت

شاخ
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اصلی: مقایسه دو به دو شاخص های 

ی فضایی بصر شاخص درک کالمی با 

ی است. نمندی کودک در دو زمینه پردازش ذهنی اطالعات کالمی در مقابل اطالعات بصر مقایسه میان این دو شاخص نشاندهنده توا

کی ارائه می ی فضایی/ادرا این تفاوت معنا دار نشاندهنده توانایی کودک در درک و کاربرد و حل مسائلی که بصورت اطالعات بصر

شود در مقایسه با مهارت های استدالل کالمی است.

شاخص درک کالمی با استدالل سیال

ی است یا هوش متبلور در مقابل نمندی کودک در مورد مهارت های استدالل کالمی در مقابل بصر مقایسه این دو شاخص نشاندهنده توا

هوش سیال است.

در این مقایسه کودک تفاوت معنا داری که تفسیر پذیر باشد ندارد.

ی فضایی با استدالل سیال بصر

ی فضایی در مقابل استدالل مفهومی کی و استدالل بصر ی ادرا نمندی های کودک در زمینه بصر مقایسه این دو شاخص نشاندهنده توا

ی را نسبی داشته باشد می تواند اطالعات تصویر گر کودک در شاخص درک کالمی توانایی  ی است. ا انتزاعی با استفاده از محرک های بصر

مساله ارتباط دارند. به اطالعات کالمی برای عملکرد بهتر در استدالل سیال تبدیل کند. هر دو شاخص با استدالل و حل 

نسبت به استدالل سیال دارد. ی  ک قویتر ی، ادرا این تفاوت معنا دار نشاندهنده این است که کودک در مهارت های پردازش بصر

شاخص حافظه فعال با سرعت پردازش

این دو شاخص توانایی حل مساله را تسهیل می کنند. حافظه فعال مستلزم شناسایی، ثبت، و دستکاری اطالعات در حافظه کوتاه مدت

ی است. تقویت سرعت است و سرعت پردازش مستلزم شناسایی سریع، روان و ثبت اطالعات در حافظه کوتاه مدت برای تصمیم گیر

پردازش در کودک می تواند محدودیت های حافظه فعال را کمتر کند.

نسبت ی سریع با اطالعات ثبت شده در حافظه کوتاه مدت  ممکن است در تصمیم گیر این تفاوت معنا دار نشان می دهد که کودک 

ی داشته باشد. نمندی بیشتر به دستکاری این اطالعات توا
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مقایسه دو به دو شاخص های جانبی:

س کلی هوشبهر شاخص توانایی کلی با مقیا

س کل هوشبهر مقایسه کرد تا میزان اثرات خرده آزمون های دو شاخص حافظه فعال و سرعت شاخص توانایی کلی را می توان با مقیا

س کل هوشبهر از دو شاخص حافظه فعال و سرعت پردازش نیز اثر می پذیرد. در س کل هوشبهر بررسی کرد زیرا مقیا پردازش را در مقیا

اس کل هوشبهر است. شرایط بالینی مانند اختالالت عصبی رشدی توانایی کلی به میزان قابل توجهی باالتر از مقی

ضافه کردن حافظه فعال و سرعت پردازش کاهش می یابد که نشان می دهد که برآوردی از توانایی های عقالنی کلی کودک با ا

ممکن است نشاندهنده ضعف های خاصی در کودک باشد.

شاخص توانایی کلی با شاخص مهارت شناختی

ی در مورد تاثیر احتمالی فقدان پردازش شناختی شاخص توانایی کلی را می توان با شاخص مهارت شناختی مقایسه کرد تا اطالعات بیشتر

اولیه (شاخص سرعت پردازش و شاخص حافظه فعال) بر توانایی کلی کودک ارائه شود. اختالف این دو شاخص وقتی شاخص مهارت

ی، ADHD، اختالل حرکتی و ص، آسیب مغز ی خا شناختی کمتر از شاخص توانایی عمومی باشد پیش بینی قابل توجهی از اختالالت یادگیر

گر شاخص توانایی کلی و شاخص مهارت شناختی تفاوت معناداری با هم نداشته باشد نشان می کم توانی عقالنی خفیف ارائه می دهد. ا

دهد که این دو شاخص با یکدیگر تناسب دارند.

در این مقایسه کودک تفاوت معنا داری که تفسیر پذیر باشد ندارد.

شاخص حافظه فعال با شاخص حافظه فعال شنیداری

گر هر ی و کالمی بر کارکردهای حافظه فعال ارائه بدهد. ا مقایسه این دو شاخص با هم می تواند اطالعاتی را در مورد تاثیر حوزه های بصر

ی در کارکرد حافظه فعال تناسب دارد. دو شاخص با هم تفاوت معناداری نداشته باشد نشان می دهد که دو حوزه شنوایی و بصر

ی عملکرد کودک را در حافظه فعال در مقایسه با زمانی که اطالعات بصورت کالمی نشان می دهد که ارائه اطالعات بصورت بصر

ارائه می شوند بهبود می بخشد.
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صلی و جانبی نمودار 5: مقایسه دو به دو شاخص های ا

ش.دش.د ش.د.کش.د.ک

ش.ب.فش.ب.ف

ش.ح.فش.ح.ف

ش.ت.کش.ت.ک

ش.ح.فش.ح.ف

ش.ب.فش.ب.ف

ش.ا.سش.ا.س

ش.س.پش.س.پ

ش.م.شش.م.ش

ش.ح.ف.شش.ح.ف.ش

/ درک کالم
بصری فضای

/ درک کالمی
استدالل سیال

/ بصری فضایی
استدالل سیال

/ حافظھ فعال
سرعت پردازش

/ شاخص توانایی کلی
مقیاس کلی ھوشبھر

/ شاخص توانایی کلی
شاخص مھارت شناختی

/ شاخص حافظھ فعال
شاخص حافظھ فعال
شنیداری
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صلی) قسمت سوم: شاخص های ترکیبی (شاخص های ا

ضافی ی فضایی، استدالل سیال) وجود دارد، آزمون های ا هنگامی که درجه باالیی از تغ�رات در میان سه نمره شاخص (درک کالمی، بصر

ممکن است مشاهده شود، ان توصیه می شود تا هر گونه ناهمخوانی که  ی-فضایی و زب عالوه بر WISC-V برای سنجش عملکرد بصر

مشخص شود.

مسائل پیچیده دخالت نداشته است. نشان می دهد که توانایی های حافظه فعال در حل 

مسایل پیچیده است. ی بهتر از حل  ی و تصمیم گیر توانایی ارزیابی سریع اطالعات بصر
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قسمت چهارم: تفسیر نمرات پردازش

ص طراحی شده است اما دیگر فرآیندهای شناختی در طول عملکرد کودک در تکالیف هرچند هر خرده آزمون برای فرایندهای شناختی خا

شکست ح مکعب  ممکن است به دالیل مختلفی رخ بدهد. به عنوان مثال در یک سوال طر مشخص می شوند. نمره صفر در یک آزمون 

نسته ح نداشته اند و توانایی تجزیه تحلیل ترکیب بندی آن را ندارند و یا در مدت زمان معین نتوا بخورند زیرا آنها درک درستی از آن طر

ی درباره توانایی های شناختی در مورد عملکرد کودک در آن ح را بسازد. نمرات پردازش طراحی شده اند تا اطالعات دقیقتر است که طر

خرده آزمون ارائه دهند. تجزیه و تحلیل نمرات پردازش می تواند به آزمونگران کمک کند که سبک های پردازش خاصی را ارزیابی کنند که

ی های درمان به عنوان بخشی از ی های تشخیصی و یا ایجاد استراتژ می توانند هنگام توصیف نقاط قوت و ضعف شناختی، تصمیم گیر

یک برنامه درمانی آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

احی با مکعب: طر

کید بر سرعت را کاهش می دهد و تحلیل آن زمانی مهم است که کودک خصوصًا ح مکعب بدون امتیاز زمانی: تا نمره پردازش طر

ی های حل مساله یا ویژگی های شخصیتی کودک بر روی عملکرد او در تکالیف تاثیر گذارد. محدودیت های فیزیکی، استراتژ

مکعب هایی است که در زمان تع�ن شده کودک به درستی سرجای خودش قرار داه س تعداد  مکعب نمره جزء: بر اسا ح  نمره پردازش طر

همچنان می کید بر سرعت را کاهش می دهد. درصورتی که محدودیت زمانی کودک برای پاسخ به سوال پایان یافته اما  است. این نمره تا

کید بر توجه به جزئیات را کاهش می دهد. این بخش ارزیابی از عملکرد کودکانی است که همچنین این نمره تا تواند نمره جزء دریافت کند. 

ح را درک نمی کنند. هستند و یا طر تکانه ای و یا بی دقت 

نشان می دهد که مشکالت کودک در این حوزه به علت مشکالتی مثل سرعت پردازش و توجه به جزئیات نیست.

فراخنای ارقام:

نمرات پردازش فراخنای ارقام از 3 نمره تشکیل شده است 1. نمره پردازش فراخنای ارقام رو به جلو 2. نمره پردازش فراخنای ارقام رو به

عقب 3. نمره پردازش فراخنای ارقام توالی. تکلیف فراخنای ارقام رو به جلو ظرفیت اولیه فرد را در حلقه واجی که جزئی از حافظه فعال

ی می کند. تکلیف فراخنای ارقام رو به عقب توانایی کودک را در حافظه فعال و دستکاری اطالعات قبل از پاسخ دادن را است را اندازه گیر

ی می کند. تکلیف توالی عالوه بر حافظه فعال نیازمند دانش کمی نیز است. اندازه گیر

خط زنی:
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ی و سرعت پردازش به دو شیوه متفاوت نمرات پردازش خط زنی تصادفی و منظم عملکرد کودک را در توانایی های توجه انتخابی بصر

بسیار ی ساده نیازمند است. مقایسه بین خط زنی تصادفی و منظم می تواند  ک بصر ی می کند. کودک در خط زنی به یک ادرا اندازه گیر

مهم و ضروری باشد خصوصًا در مورد کودکان با اختالل خواندن و یا آسیب های ناشی از سر و کودکانی که با اختالالت حرکتی مواجهه

هستند.

سواد سرعت نامگذاری:

مقایسه نمره های پردازش این بخش اطالعاتی را در مورد عملکرد آزمودنی در ارتباط با متغ�ر های خواندن ارائه می دهد.

در این مقایسه کودک تفاوت معنا داری که تفسیر پذیر باشد ندارد.
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نمودار 6: تفسیر نمرات پردازش

ط.مط.م

ط.م.ن.جط.م.ن.ج

ف.ا.ر.جف.ا.ر.ج ف.ا.ر.جف.ا.ر.ج ف.ا.ر.عف.ا.ر.ع
ف.ا.تف.ا.ت

خ.ز.سخ.ز.س

ط.مط.م ط.مط.م

ف.ا.تف.ا.ت ف.ا.تف.ا.ت

ت.ح.عت.ح.ع خ.ز.تخ.ز.ت

 طرح مکع
/ بدون زم
طرح مکع

 طرح مکعب
/ نمره جزئی
طرح مکعب

 فراخنای ارقام
/ رو بھ جلو
 فراخنای ارقام
رو بھ عقب

 فراخنای ارقام
/ رو بھ جلو
 فراخنای ارقام
توالی

 فراخنای ارقام
/ رو بھ عقب
 فراخنای ارقام
توالی

 فراخنای ارقام
/ توالی
توالی حرف عدد

/ خط زنی ساختارمند
خط زنی تصادفی
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CHC قسمت پنجم: جداول

جدول 1: خرده آزمون های شاخص درک کالمی

CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

تراز

خرده

آزمون

ان، کلمه ها و گسترِش درِک زب Gc: دانش درک مطلب: 

ی. ی و فرهنگ پذیر دانش عمومی از طریِق تجربه، یادگیر

ان گفتاری در سطح ان: درک عمومی زب LD: پیشرفت زب

جمله ها و عبارت ها. صطالح ها،  کلمات، ا

VL: دانش واژگانی: دانِش تعریِف کلمه ها و مفاهیم زمینه

ساز آن. یا دانِش لغات.

گاهانه و کنترل شده توانایی Gf: استدالل سیال: استفاده آ

های ذهنی شامل؛ استدالل استقرایی، استدالل قیاسی، طبقه

مسائل جدیدی که نمی توان با بندی ها، تعمیم و غیره، حل 

کسب شده آن ها را حل کرد. ولی به حداقل دانش قبلِی 

همان هوش سیال که بستگی دارد. یا  ی  آموزش و یادگیر

قبالً نامیده می شد.

Gc(VL,LD)/Gfشباهت ها۹متوسط

ان، کلمه ها و گسترِش درِک زب Gc: دانش درک مطلب: 

ی. ی و فرهنگ پذیر دانش عمومی از طریِق تجربه، یادگیر

VL: دانش واژگانی: دانِش تعریِف کلمه ها و مفاهیم زمینه

ساز آن. یا دانِش لغات.

Gc (VL)خزانه لغات۱۰متوسط

ان، کلمه ها و گسترِش درِک زب Gc: دانش درک مطلب: 

ی. ی و فرهنگ پذیر دانش عمومی از طریِق تجربه، یادگیر

شمندی KO: اطالعات عمومی: اطالعاِت ضروری، عملی، یا ارز

در هر فرهنگ که هر فرد الزم است بداند.

LS: توانایی گوش دادن: توانایی شنیدن و فهمیدِن معانِی و

جمله ها، عبارت ارتباط هاِی گفتاری (صحبت ها، کلمه ها، 

ها). توانایی دریافت و فهمیدِن اطالعاِت گفتاری.

Gc (KO,LS)۰اطالعات

عمومی

ان، کلمه ها و گسترِش درِک زب Gc: دانش درک مطلب: 

ی. ی و فرهنگ پذیر دانش عمومی از طریِق تجربه، یادگیر

شمندی KO: اطالعات عمومی: اطالعاِت ضروری، عملی، یا ارز

در هر فرهنگ که هر فرد الزم است بداند.

LS: توانایی گوش دادن: توانایی شنیدن و فهمیدِن معانِی و

جمله ها، عبارت ارتباط هاِی گفتاری (صحبت ها، کلمه ها، 

ها). توانایی دریافت و فهمیدِن اطالعاِت گفتاری.

ان گفتاری در سطح ان: درک عمومی زب LD: پیشرفت زب

جمله ها و عبارت ها. صطالح ها،  کلمات، ا

Gc (KO,LS,LD)۰درک

مطلب
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ی فضایی جدول 2: خرده آزمون های شاخص بصر

CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

تراز

خرده

آزمون

ی-فضایی: توانایِی تصویرسازی ذهنی، Gv: پردازش بصر

ذخیره تصاویر در حافظه اولیه، بازیابی و انجام تجزیه و

ی اشیاء و تکالیفی که نیاز به تحلیِل فضایی، درک فرم بصر

تشخیص موقعیت و جهت در فضا دارند.

VZ: تجسم: توانایی درک و تصور ذهنِی الگوهای دو بعدی یا

ِی آن ها در ذهن، مانند: چرخش، سه بعدی و شبیه ساز

تغ�ر اندازه و....

 

Gv (VZ)ح۱۵باالی متوسط طر

مکعب

ی-فضایی: توانایِی تصویرسازی ذهنی، Gv: پردازش بصر

ذخیره تصاویر در حافظه اولیه، بازیابی و انجام تجزیه و

ی اشیاء و تکالیفی که نیاز به تحلیِل فضایی، درک فرم بصر

تشخیص موقعیت و جهت در فضا دارند.

 

Gv (SR)معماهای۹متوسط

ی بصر
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جدول 3: خرده آزمون های شاخص استدالل سیال

CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

تراز

خرده

آزمون

گاهانه و کنترل شده توانایی Gf: استدالل سیال: استفاده آ

های ذهنی شامِل استدالل استقرایی، استدالل قیاسی، طبقه

مسائل جدیدی که نمی بندی ها، تعمیم و غیره، برای حل 

کسب شده آن ها را حل کرد. ولی به توان با دانش قبلِی 

همان هوش بستگی دارد. یا  ی  حداقل آموزش و یادگیر

سیال که قبالً نامیده می شد.

ص یا صول کلی، از موارد خا I: استقرایی: فرایندی که در آن، ا

مشاهده ها استنباط می شوند. و از جزء به کل پیش می

رود.

ی RG: استدالل توالی، قیاسی: توانایی رسیدن به نتیجه گیر

ص ِح مجموعه ای خا منطقی یا رسیدن به قضایا، با شروِع طر

رض ها. عملیاتی منطقی که از کل به جزء صورت می از ف

گیرد.

Gf (I,RG)استدالل۸متوسط

ماتریس

گاهانه و کنترل شده توانایی Gf: استدالل سیال: استفاده آ

های ذهنی شامِل استدالل استقرایی، استدالل قیاسی، طبقه

مسائل جدیدی که نمی بندی ها، تعمیم و غیره، برای حل 

کسب شده آن ها را حل کرد. ولی به توان با دانش قبلِی 

همان هوش بستگی دارد. یا  ی  حداقل آموزش و یادگیر

سیال که قبالً نامیده می شد.

ی استدالل استقرایی و RQ: استدالل کمی: توانایی به کارگیر

قیاسی با مفاهیِم مربوط به روابط ریاضی، اعداد، عملیاِت

ریاضی و الگوریتم ها.

Gf (RQ)تشخیص۱۰متوسط

وزن ها

گاهانه و کنترل شده توانایی Gf: استدالل سیال: استفاده آ

های ذهنی شامِل استدالل استقرایی، استدالل قیاسی، طبقه

مسائل جدیدی که نمی بندی ها، تعمیم و غیره، برای حل 

کسب شده آن ها را حل کرد. ولی به توان با دانش قبلِی 

همان هوش بستگی دارد. یا  ی  حداقل آموزش و یادگیر

سیال که قبالً نامیده می شد.

ص یا صول کلی، از موارد خا I: استقرایی: فرایندی که در آن، ا

مشاهده ها استنباط می شوند. و از جزء به کل پیش می

رود.

Gf (I)۰مفاهیم

تصویر
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CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

تراز

خرده

آزمون

گاهانه و کنترل شده توانایی Gf: استدالل سیال: استفاده آ

های ذهنی شامِل استدالل استقرایی، استدالل قیاسی، طبقه

مسائل جدیدی که نمی بندی ها، تعمیم و غیره، برای حل 

کسب شده آن ها را حل کرد. ولی به توان با دانش قبلِی 

همان هوش بستگی دارد. یا  ی  حداقل آموزش و یادگیر

سیال که قبالً نامیده می شد.

ی استدالل استقرایی و RQ: استدالل کمی: توانایی به کارگیر

قیاسی با مفاهیِم مربوط به روابط ریاضی، اعداد، عملیاِت

ریاضی و الگوریتم ها.

گسترده مربوط به Gq: دانش کمی: توانایی های عمیق و 

ی ریاضیات. دانش عمومی در ارتباط با ریاضیات. اندازه گیر

پیشرفت در ریاضیات.

Gf (RQ,Gq)۰محاسبه
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جدول 4: خرده آزمون های شاخص حافظه فعال

CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

تراز

خرده

آزمون

ی Gsm: حافظه کوتاه مدت: توانایی نگهداری اطالعاِت بصر

یا شنیداری به مدت کوتاه و محدود.

MW: حافظه فعال: حافظه فعال نقش واسطه ای را میاِن

حسی و حافظه بلند مدت ایفا می کند. به این اطالعات 

حسی و بلند مدت را در ترتیب که اطالعات رسیده از حافظه 

جهت انجام هر گونه کار یا تکالیف، با هم ترکیب می کند.

MS: فراخنای حافظه: توانایی نگهداری اطالعاِت ارائه شده به

فرد در حافظه و ارائه فوری و دوباره آن اطالعات، پس از تنها

یک بار ارائه.

Gsm (MW,MS)فراخنای۸متوسط

ارقام

ی Gsm: حافظه کوتاه مدت: توانایی نگهداری اطالعاِت بصر

یا شنیداری به مدت کوتاه و محدود.

MW: حافظه فعال: حافظه فعال نقش واسطه ای را میاِن

حسی و حافظه بلند مدت ایفا می کند. به این اطالعات 

حسی و بلند مدت را در ترتیب که اطالعات رسیده از حافظه 

جهت انجام هر گونه کار یا تکالیف، با هم ترکیب می کند.

MS: فراخنای حافظه: توانایی نگهداری اطالعاِت ارائه شده به

فرد در حافظه و ارائه فوری و دوباره آن اطالعات، پس از تنها

یک بار ارائه.

Gsm (MW,MS) فراخنای۹متوسط

تصویر 

ی Gsm: حافظه کوتاه مدت: توانایی نگهداری اطالعاِت بصر

یا شنیداری به مدت کوتاه و محدود.

MW: حافظه فعال: حافظه فعال نقش واسطه ای را میاِن

حسی و حافظه بلند مدت ایفا می کند. به این اطالعات 

حسی و بلند مدت را در ترتیب که اطالعات رسیده از حافظه 

جهت انجام هر گونه کار یا تکالیف، با هم ترکیب می کند.

MS: فراخنای حافظه: توانایی نگهداری اطالعاِت ارائه شده به

فرد در حافظه و ارائه فوری و دوباره آن اطالعات، پس از تنها

یک بار ارائه.

 Gsm (MW,MS)۰توالی 

حرف عدد



/

 

 

جدول 5: خرده آزمون های شاخص سرعت پردازش

CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

تراز

خرده

آزمون

عمکرِد خودکار، سریع و سیاِل Gs: سرعت پردازش: توانایی 

نسبتًا ساده، خصوصًا هنگامی که نیاز به تکالیف شناختِی 

کارآمدی ذهنی باال است.

دِن سریع R9: میزان انجام آزمون: توانایِی انجام دا

ص نسبتًا ساده است و به ویژگی های خا آزمون هایی که 

گوِن ساده. محرک ارتباط ندارد مانند طبقه بندی های گونا

MA: حافظه تداعی: توانایی رمزگذاری و به خاطر آوردن

همراهی آن ها با اطالعات دیگر. اطالعات، بعد از 

Gs (R9,MA)رمز نویسی۹متوسط

عمکرِد خودکار، سریع و سیاِل Gs: سرعت پردازش: توانایی 

نسبتًا ساده، خصوصًا هنگامی که نیاز به تکالیف شناختِی 

کارآمدی ذهنی باال است.

جستجوِی دقیق، سریع، مقایسه و کی: توانایی  P: سرعت ادرا

ِی ارائه شده درکنارهم یا جدا از هم. شناسایِی عناصر بصر

توانایی توجه سیال. یا سرعت و سیالِی مقایسه و افتراِق

میاِن شباهت ها و تفاوت های محرک.

دِن سریع R9: میزان انجام آزمون: توانایِی انجام دا

ص نسبتًا ساده است و به ویژگی های خا آزمون هایی که 

گوِن ساده. محرک ارتباط ندارد مانند طبقه بندی های گونا

Gs (P,R9)نمادیابی۱۷بسیار باال 

عمکرِد خودکار، سریع و سیاِل Gs: سرعت پردازش: توانایی 

نسبتًا ساده، خصوصًا هنگامی که نیاز به تکالیف شناختِی 

کارآمدی ذهنی باال است.

جستجوِی دقیق، سریع، مقایسه و کی: توانایی  P: سرعت ادرا

ِی ارائه شده درکنارهم یا جدا از هم. شناسایِی عناصر بصر

توانایی توجه سیال. یا سرعت و سیالِی مقایسه و افتراِق

میاِن شباهت ها و تفاوت های محرک.

دِن سریع R9: میزان انجام آزمون: توانایِی انجام دا

ص نسبتًا ساده است و به ویژگی های خا آزمون هایی که 

گوِن ساده. محرک ارتباط ندارد مانند طبقه بندی های گونا

Gs (P,R9)۰خط زنی 
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جدول 6: خرده آزمون های شاخص مکمل

CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

استاندارد

خرده

آزمون

Glr: ذخیره بلند مدت و بازیابی: توانایی ذخیره، بازیابی و

تحکیِم اطالعاِت جدید در حافظه بلند مدت.

F1: اندیشه سیال: توانایی تفکر به تعداد زیادی از پاسخ

های متفاوت، هنگامی که تکلیف داده شده نیازمند پاسخ

های متفاوت است.

NA: روانی نامگذاری: توانایی نامیدن سریع و رواِن اشیاء و

مواردی که به فرد ارائه می شود.

Glr (F1, NA)۰سواد

سرعت

نامگذاری

Glr: ذخیره بلند مدت و بازیابی: توانایی ذخیره، بازیابی و

تحکیِم اطالعاِت جدید در حافظه بلند مدت.

F1: اندیشه سیال: توانایی تفکر به تعداد زیادی از پاسخ

های متفاوت، هنگامی که تکلیف داده شده نیازمند پاسخ

های متفاوت است.

NA: روانی نامگذاری: توانایی نامیدن سریع و رواِن اشیاء و

مواردی که به فرد ارائه می شود.

Glr (F1, NA) ۰مقدار

سرعت

نامگذاری 

Glr: ذخیره بلند مدت و بازیابی: توانایی ذخیره، بازیابی و

تحکیِم اطالعاِت جدید در حافظه بلند مدت.

MA: حافظه تداعی: توانایی رمزگذاری و به خاطر آوردن

همراهی آن ها با اطالعات دیگر. اطالعات، بعد از 

Glr (MA) ۰ترجمه

فوری نماد 

Glr: ذخیره بلند مدت و بازیابی: توانایی ذخیره، بازیابی و

تحکیِم اطالعاِت جدید در حافظه بلند مدت.

MA: حافظه تداعی: توانایی رمزگذاری و به خاطر آوردن

همراهی آن ها با اطالعات دیگر. اطالعات، بعد از 

 Glr (MA)۰ترجمه

ی تاخیر

نماد 

Glr: ذخیره بلند مدت و بازیابی: توانایی ذخیره، بازیابی و

تحکیِم اطالعاِت جدید در حافظه بلند مدت.

MA: حافظه تداعی: توانایی رمزگذاری و به خاطر آوردن

همراهی آن ها با اطالعات دیگر. اطالعات، بعد از 

Glr (MA) ۰ترجمه باز 

شناسی نماد
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اصلی جدول 7: شاخص های 

CHC توصیف کیفی توانایی های

توانایی های

CHCدامنه

نمرات

شاخصاستاندارد

ان، کلمه ها و گسترِش درِک زب Gc: دانش درک مطلب: 

ی. ی و فرهنگ پذیر دانش عمومی از طریِق تجربه، یادگیر

Gcدرک۹۸متوسط

کالمی

 

ی-فضایی: توانایِی تصویرسازی ذهنی، Gv: پردازش بصر

ذخیره تصاویر در حافظه اولیه، بازیابی و انجام تجزیه و

ی اشیاء و تکالیفی که نیاز به تحلیِل فضایی، درک فرم بصر

تشخیص موقعیت و جهت در فضا دارند. این توانایی

شامل موارد زیر است.

Gvی۱۱۱باالی متوسط بصر

فضایی

گاهانه و کنترل شده توانایی Gf: استدالل سیال: استفاده آ

های ذهنی شامِل استدالل استقرایی، استدالل قیاسی،

مسائل جدیدی که طبقه بندی ها، تعمیم و غیره، برای حل 

کسب شده آن ها را حل کرد. ولی نمی توان با دانش قبلِی 

همان هوش ی بستگی دارد. یا  به حداقل آموزش و یادگیر

سیال که قبالً نامیده می شد.

Gfاستدالل۹۴متوسط

سیال

Gsm: حافظه کوتاه مدت: توانایی نگهداری اطالعاِت

ی یا شنیداری به مدت کوتاه و محدود. بصر

Gsmحافظه۹۱متوسط

فعال

عمکرِد خودکار، سریع و سیاِل Gs: سرعت پردازش: توانایی 

نسبتًا ساده، خصوصًا هنگامی که نیاز به تکالیف شناختِی 

کارآمدی ذهنی باال است.

Gsسرعت۱۱۶باالی متوسط

پردازش

Glr: ذخیره بلند مدت و بازیابی: توانایی ذخیره، بازیابی و

تحکیِم اطالعاِت جدید در حافظه بلند مدت.

Glr۰سرعت نام

گذاری و

ترجمه

نماد



/

 

 

جدول 8: خواندن

CHCشاخص

WISC-V

نمرات

استاندارد

توانایی هادامنه

Gcان - دانش واژگان - توانایی های گوش دادنمتوسط۹۸درک کالمی رشد زب

متناسب با سن.

Gwmحافظه

فعال

گنجایش حافظه - خصوصًا در زمینه حافظه فعال.متوسط۹۱

Ga   گاهی واج شناختی یا کدینگ آوایی (پردازشی که در سال آ

های ابتدایی مدرسه رشد می کند).

Glrسرعت

نامگذاری،

ترجمه نماد

روانی نامگذاری کردن (در سال های ابتدایی مدرسه رشد۰

می کند).

Gsسرعت

پردازش

کی - (خصوصًا در سال های ابتدایی مدرسه).باالی متوسط۱۱۶ سرعت ادرا

جدول 9: ریاضیات

CHCشاخص

WISC-V

نمرات

استاندارد

توانایی هادامنه

Gfاستدالل

سیال

استدالل استقرایی و توالی کلی در تمام سنین.متوسط۹۴

Gcدرک

کالمی

ان - دانش واژگان - توانایی های گوش دادنمتوسط۹۸ رشد زب

متناسب با سن.

Gwmحافظه

فعال

در زمینه حافظه فعال.متوسط۹۱

Gvی بصر

فضایی

توانایی ابتدایی برای سطوح باال و پیشرفته ریاضیات.باالی متوسط۱۱۱

Gsسرعت

پردازش

کی - (خصوصًا در سال های ابتدایی مدرسه).باالی متوسط۱۱۶ سرعت ادرا
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جدول 10: نوشتن

CHCشاخص

WISC-V

نمرات

استاندارد

توانایی هادامنه

Gcدرک

کالمی

ان – دانش واژگان – ذخیره اطالعات اولیه و کلی کهمتوسط۹۸ رشد زب

بعد از 7 سالگی با توجه به سن به صورت افزاینده، مهم می

شود.

Gwmحافظه

فعال

گنجایش حافظه خصوصًا برای مهارت های هجی کردن.متوسط۹۱

حافظه فعال با مهارت های پیشرفته نوشتن رابطه دارد.

Gsسرعت

پردازش

کی مربوط به مهارت های پایه ایِی نوشتن درباالی متوسط۱۱۶ سرعت ادرا

همه سنین.
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سطح خرده آزمون ها قسمت ششم: مطابقت های معادل سنی در 

معادل سنینمره خام

مکعب ح  ۳۶۱۴:۶طر

۲۰۷:۱۰شباهت ها

۱۳۶:۱۰استدالل ماتریس

۱۹۷:۲فراخنای ارقام

۲۶۹:۱۰رمزنویسی

۲۰۸:۶خزانه لغات

۱۶۸:۲تشخیص وزن ها

ی ۱۱۷:۶معماهای بصر

۲۱۷:۶فراخنای تصویر

۳۳نمادیابی

<۰۶:۲اطالعات عمومی

<۰۶:۲مفاهیم تصویر

<۰۶:۲توالی حرف –عدد

<۰۶:۲خط زنی

<۰۶:۲درک مطلب

<۰۶:۲محاسبه

۰سواد سرعت نامگذاری

۰مقدار سرعت نامگذاری

<۰۶:۲ترجمه فوری نماد

ی نماد <۰۶:۲ترجمه تاخیر

<۰۶:۲ترجمه بازشناسی نماد

مکعب بدون امتیاز زمانی ح  ۳۴۱۳:۶طر

۷۶:۱۰فراخنای ارقام رو به جلو

۶۷:۲فراخنای ارقام رو به عقب

۶۸:۲فراخنای ارقام توالی
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<۰۶:۲خط زنی تصادفی

<۰۶:۲خط زنی منظم


