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 III-Wiscניתוח 
Kaufman, A. (1994) Intelligent Testing with the WISC-III . 

 קאופמן–פקטורים 
 מילולי

 VC יכולת —והמשגה מילוליים-ביטוי-ידע -)ידיעות, צד שווה, אוצר מלים, הבנה( הבנה מילולית

 ת במילים.לענות לשאלות בע"פ שמודדות ידע עובדתי, פירוש מילים, הנמקה ויכולת לבטא רעיונו

 FD יכולת להגיב    -יכולת מספרית -)חשבון, זכירת ספרות( נקרא גם "זיכרון עובד" -חופש מהסחה

מה שדורש טווח  -באופן סדרתי -מילולי שדורשת התמודדות עם מספרים צעד אחרי צעד-לגירוי שפתי

 קשב וריכוז טוב וחופשי מהסחה

 

 ביצועי

 PO סידור תמונות, סידור קוביות, הרכבת עצמים(= חשיבה  )השלמת תמונות,  ארגון תפיסתי/חזותי

לא מילולית ויכולת ויזומוטורית. אינטגרציה של גירוי חזותי, הנמקה לא מילולית ויישום של יכולות 

 מוטוריות לפתרון בעיות שלא נלמדות בבי"ס.-חזותיות וויזו-מרחביות

 PS  מהירות חשיבה ומהירות מוטורית -מהירות תגובה -)קידוד, איתור סימנים( מהירות עיבוד 

 
 
 

 צעדים לניתוח הווכסלר לפי קאופמן

 (manualבטבלאות ב להשתמש -הצעדים האמפיריים הדורשים בדיקת פערים WAIS-III)לגבי 

 צעד ראשון

להפוך אותו ממספר לרמת יכולת. לקבוע פרסנטיל ורמת ביטחון.  הציון הזה הוא לא  -פירוש של הציון הכולל

בבניית רציונאל להסקת רמת התפקוד של הילד  -תי של יכולת הילד. נתייחס אליו כנקודת מוצאמייצג אמי

 בתחומים שונים. 

 צעד שני

נק' ובדרגת ביטחון  12( הוא בדכ' מעל p<.05)בחלוקה הרגילה(. פער מובהק )ביצועי -מילולי -בדיקת פער

ים הומוגניות מסוימת בתוך כל אחת נק'. את הפער הזה מפרשים כשרוא 15( מעל p<.01גבוהה יותר )

כדאי לבדוק מה קורה  -הפער ניתן פחות לפירוש -מהקטגוריות )ביצועי/מילולי(. כשיש פערים גדולים

. יתכן VC-POביצועי שנראה מספיק תקף, ניתן לבדוק -כשמתייחסים על פי הפקטורים. כשאין פער מילולי

 -שזה לא פער אמיתי בין יכולת מילולית לביצועית רואים VC-POפער בחלוקה הרגילה אך כשבודקים רק 

-אין פער מילולי -אלא שיש השפעה של גורמים אחרים )מהירות עיבוד, חופש מהסחה(.  יכול להיות להפך

 רואים פער.  VC-POביצועי אך כשמסתכלים על 

 צעד שלישי

 והבנה מילולית עדיפים. מילולי או שהאינדקסים של ארגון תפיסתי -קבע האם יש לפרש את הפער ביצועי

כאשר יש פערים גדולים בין תתי המבחנים המרכיבים את האינדקס המילולי/ביצועי או את הפקטורים 

יש צורך  -כאשר ציון מסוים מבין הנ"ל מורכב מציונים בעלי שונות גבוהה -יש בעיה לפרש.  כלומר -הנוספים

 שנן שיטות שונות מבוססות על תיאוריה ומחקר. לקבץ מחדש תתי מבחנים.  י  -להסתכל אחרת על הפרופיל

 

 שאלות 4עונים על 
 סולם מילולי

האם יש הבדל מובהק בין הציון של הנבדק בהבנה מילולית לבין הציון בחופש מהסחה/זיכרון עובד?  .1
 לפחות( 13)דרוש הבדל של 
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מילולי? ה IQהאם יש פיזור אבנורמלי בין חמשת/ששת ציוני תתי המבחנים ששימשו לחישוב ה .2
 (7הציון הנמוך ביותר. דרוש הבדל של -)חישוב על ידי הציון הגבוה

 
 סולם ביצועי

 לפחות( 15האם יש הבדל מובהק בין ציון בארגון תפיסתי לבין מהירות עיבוד?  )דרוש הבדל של  .3
 (?9האם יש פיזור אבנורמלי בין תתי המבחנים ששימשו לחישוב הציון הביצועי )דרוש הבדל של  .4

(. אם יש לפחות VIQ-PIQביצועי )-ניתן לפרש את הפער מילולי -השאלות מקבלות תשובה שלילית אם כל

.  יש צורך לקבוע האם כל אחד VC-POלא ניתן לפרש פער זה וצריך לבדוק את הפער  -תשובה אחת חיובית

נק'  7בדל של :  האם יש פיזור אבנורמלי בתוך כל אחד מהפקטורים? )לפחות הunitary dimensionמהם הוא 

בין תת המבחן הגבוה ביותר לבין הנמוך ביתר בתוך הפקטורים(. אם יש פיזור גדול מדי אין לפרש את הפער 

VC-PO(4כאשר הפער גדול באופן משמעותי )צעד  -. יוצא מהכלל 

 צעד רביעי

-VCאו  VIQ-PIQנק' ) 19-.  אם הפער גדול מביצועי גדול באופן לא נורמלי-מטרתו לקבוע האם הפער מילולי

PO .)( נפרש אותו בכל זאת )על אף המסקנות מהצעדים הקודמים 

 צעד חמישי

 (.PS, FDפירוש המשמעות של הממדים המילוליים והלא מילוליים והמשמעות של הפקטורים הקטנים )

מה קורה בתחום המילולי מה קורה בתחום  -לאחר הצעדים האמפיריים שעשינו אפשר להגיע לפירוש

 מוסבר כיצד לפרש.   5-ו 4בפרקים . משמעות הפקטורים והקשר ביניהם. הביצועי

אין לפרש את פקטור חופש מהסחה/זיכרון עובד כאשר ההפרש בין ז"ס לחשבון הוא  -לגבי הפקטורים הקטנים

 או יותר.  4אין לפרש את הפקטור מהירות עיבוד כאשר הפער בין א"ס לקידוד הוא  -או יותר.  באופן דומה 4

 ד שישיצע

נשתמש בממוצע  19-ביצועי קטן מ-אם הפער מילולי פירוש של תחומי חוזק וחולשה בפרופיל תתי המבחנים.

המבחנים ונשווה אליו כל תת מבחן או קבוצות של תתי מבחנים המייצגות יכולת מסוימת )פירוט -של תתי

י המבחנים המילוליים ותתי נשווה תתי מבחנים מילוליים לממוצע של תת 19-בהמשך(. כאשר הפער גדול מ

מראה על  3בד"כ + -מבחנים ביצועיים לממוצע של תתי המבחן הביצועיים. ההשוואה של תת מבחן לממוצע

תתי מבחנים שונים דורשים פער שונה כדי להיות מוגדרים   WISC-IIIעל חולשה.  לגבי ה 3חוזק ומינוס 

. 4-פער גדול מ -. הבנה, ז"ס, ה"ת, ס"ת, ה"ע, א"ס3-פער גדול מ -כחוזק/חולשה )ידיעות, א"מ, צ"ש, חשבון

   )5-פער גדול מ –קידוד 

 צעד שביעי

 יצירת השערות לגבי תנודות בפרופיל תתי המבחנים

 

 

 ניתוח הפרופיל:

 )כוכבית=יכולות יחודיות לתת המבחן(ניתוח תתי המבחנים 

 

 ידיעות
Input 

 ת שאלות(תפיסה שמיעתית של גירויים מילוליים מורכבים )הבנ 

Integration/Storage 

 הבנה ורבלית 

 Gc ( אינטליגנציה קריסטליתHorn) 

 ןזיכרו( בעיקר של גירויים סמנטיים ,Guilford) 

 ( ידע נרכשBannatyne) 

 ידע קשור לתרבות 
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 אוצר ידיעות 

 לטווח ארוך ןזיכרו 

 *טווח הידע העובדתי הכללי 

Output 

 קולי פשוט 

 נתון להשפעה של:

 ערנות לסביבה 

 דמנויות תרבותיות בביתהז 

 רקע של שפה זרה 

   סקרנות ושאפתנות אינטלקטואליות 

 תחומי עניין 

 קריאה חיצונית 

 עושר של הסביבה הראשונית 

 לימוד בבית ספר 

 

Clinical Considerations 

 הפריטים בד"כ לא מאיימים ונייטרלים מבחינה רגשית אך עלולים לעורר חרדות בקרב ילדים שהופנו מבי"ס סביב 

נושא של ליקויי למידה. גם לילדים לקויים תהיה הצלחה בפריטים הראשונים שדורשים תגובה פשוטה שנלמדה רבות 

בעבר. מכיוון שהדרישה הורבלית היא מינימלית )רוב התשובות הן במילה אחת(, ילדים עם בעיות שפה או ביישנים 

 במיוחד לא יהיו מאוימים מדי.

 ותירוצים )"עוד לא לימדו אותנו את זה" "זה לא חשוב"(. תת מבחן זה מניב רציונליזציות 

 .ילדים שמגיבים ללא מאמץ ובאופן אוטומטי יכולים לשפר את סיכוייהם להצליח 

  ,כישלונות בפריטים ראשונים המלווים בהצלחה בפריטים קשים ניתנים להסבר בכמה דרכים: קשיי שליפה, חרדה

 מוטיבציה נמוכה, שעמום.

 נה מקור טוב לרוב הידע העובדתי הדרוש לשנים עשר הפריטים הראשונים אך ידע נרכש בבי"ס מהווה ערנות לסביבה ה

 מקור ראשוני לרוב הפריטים הנותרים. 

  קשיים עם מספרים גורמים לציונים נמוכים אצל נבדקים צעירים אך אינם מהווים פקטור לילדים בוגרים ומבריקים

 ים נמדדים בעיקר בשליש הראשון של תת המבחן(יותר )הרוב הגדול של המושגים המספרי

 תשובות ארוכות ללא צורך, עמוסות בפרטים טריוויאליים מעידות על אובססיביות 

 יכולים להעיד על אמביציוזיות אינטלקטואלית או לחץ מצד ההורים  -ציונים גבוהים ביחס לתתי מבחנים ורבליים אחרים

 להישגים אצל הילד. 

  לתתי מבחנים ורבליים אחרים יכולים להעיד על עוינות כלפי מטלה המזכירה את ביה"ס. ציונים נמוכים ביחס 

  יש לעשותtesting of limits בכדי לבדוק האם כשלון בפריטים משקף בורות  -עם ילדים שיש לגביהם חשד לנזק מוחי

 או שמא קשיי שליפה או אובדן של ידע שנלמד קודם לפגיעה.

 יכולה להעיד על הרקע התרבותי שלו.  של הילד תתבנית הכישלונו 

  תשובות לא נכונות עשויות ללמד הרבה על התפקוד המנטלי של הילד. אותו ציון יכול להתקבל אצל ילד הנותן תשובות

ביזאריות )"ברזל מחליד כי הוא נהיה בודד" "המרחק בין קריית שמונה לאילת הוא מיליון קילומטר"( ואצל ילד שאינו 

 לדייק בתשובה למרות שהוא מאוד קרוב אליה )"דארווין היה מדען"(להרחיב ו ליכו

 

 

 

 צד שווה
Input 

 )תפיסה שמיעתית של גירויים מילוליים פשוטים )הבנת מלים בודדות 

 

Integration/Storage 

 הבנה ורבלית 

 Gc ( אינטליגנציה קריסטליתHorn) 

 Gf (  אינטליגנציה פלואידיתHorn) 

 קוגניציה של גירויים סמנ( טייםGuilford) 

 ( המשגה מילוליתBannatyne) 

 רמת החשיבה המופשטת 

 )הבחנה בין פרטים חשובים ללא חשובים )עיקר וטפל 

 )הסקת מסקנות )ורבלית 

 גיבוש של רעיונות ורבליים 
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 *)יכולת לחשיבה עם הפשטה לוגית )קטגוריזציה 

Output 

 יכולת ביטוי מילולית 

 

 נתון להשפעה של:

 גמישות 

 ןתחומי עניי 

 )נגטיביות )"הם לא דומים 

 קריאה חיצונית 

 

Clinical Considerations 

  לתפוח ובננה  קונקרטיות)"כלי נגינה"(,  מופשטותיש להעריך את התשובות לפי רמת ההפשטה שלהן. יכולות להיות"(

 )"הר ואגם הם בשביל לטייל"( פונקציונאליותיש קליפה"( או 

 י עשיר: תשובות ארוכות עם הרבה קישורים או תשובות בודדות מלאות בפרטים התשובות המילוליות נותנות מידע קלינ

( מעידות על אובססיביות. ישנן תשובות כלליות מדי )חלב ומים "כוללים מולקולות", over elaborationמיותרים )

למשל: "שניהם  -)משמיטות מלים ellipsisק'"(. ישנן תשובות שמעידות על -קרח וקיטור "שתיהם מלים שמתחילים ב

עצמית )"נר ומנורה הם חמים מאוד ויכולים לשרוף אותי אם אני לא נזהר"(. תשובות -תמנגנים"(, או כוללות התייחסו

כוללניות מדי יכולות להעיד על הפרעת חשיבה ותשובות מסוימות עם התייחסות עצמית יכולות להיות בעלות ערך קליני 

 ד שווה".יתר הוא לא שכיח ב"צ-רב כיוון שעיסוק

 שביניהן )מלבד  -ילדים אובססיביים יכולים להרוויח ניקוד כאשר נותנים תשובה מפורטת עם כמה תשובות בתוכה

 .1-וב 0-נק'( תשובות המזכות ב 2-התשובה המזכה ב

 עשויים להיות בעלי פוטנציאל שונה מאוד. אחד נותן הרבה  -אך בעלי ציון זהה -ילדים עם דפוס שונה של תשובות

נק'  0–נק' עם  2נק' והוא בעל חשיבה קונקרטית מדי ופוטנציאל נמוך. השני נותן שילוב של תשובת  1בות של תשו

 והוא בעל יכולת גבוהה יותר לביצועים מצוינים. 

 המלים  -בשונה מתתי מבחנים ורבליים אחרים, תת מבחן זה בודק אינטליגנציה פלואידית בצורה טהורה יותר שלה שכן

ן מוכרות ופשוטות )פריט קשה כולל: מלח ומים( ולא דורשות למידה בית ספרית, ונדרשת יכולת "חדשה" הנפרדות כול

 לפתרון בעיות. 

 יתכן שמדובר באסוציאציות שנלמדו בעבר ולא  -ילדים שנותנים תשובות מופשטות לפריטים קלים אך לא לקשים יותר

 הפשטה גבוהה.  תביכול

 ילדים יכולים ןכיוון שהבודק מתקן בפריטים ראשונים ומדגים את העיקרו -מפידבק הילד יכול להראות יכולת להיתרם .

להראות גמישות וסתגלנות כאשר אחרים יראו נוקשות ולא יוכלו להיעזר בפידבק מהבודק. ריגידיות יכולה להתבטא גם 

 תגובה נגטיבית ואופוזיציונאלית לתסכול.  -כאשר הילד מתעקש ששני הדברים אינם דומים

  בעת חיפוש הקשר בין זוגות המושגים, הילדים עשויים להפעיל חשיבה יצירתית והדמיה ויזואלית. שלא כמו בסידור

 תמונות, היצירתיות כאן איננה מובילה בהכרח לכישלון.

  בתחילת תת המבחן יש לסייע בסבלנות לילדים צעירים או מוגבלים להבין את הקונספט של "דומה"/"אותו דבר" שאיננו

 ה פשוט להבנה. בדרך זאת ניתן לאפשר התחלה טובה יותר לילד שחלש במושגים בסיסיים. כ

 

 חשבון
Input 

 )תפיסה שמיעתית של גירויים מילוליים מורכבים )הבנת שאלות 

 חופש מהסחה 

 ערנות מנטלית 

Integration/Storage 

 הבנה ורבלית 

 Gf (  אינטליגנציה פלואידיתHorn) 

 SAR- רכישה ושליפה בטוו( ח הקצרHorn) 

 ( קוגניציה של גירויים סמנטייםGuilford) 

 ( זיכרון של גירויים סימבולייםGuilford) 

 ( ידע נרכשBannatyne) 

 ( סדרתיותBannatyne) 

 עיבוד סדרתי 

 מיומנות/קלות עם מספרים 

 לטווח קצר )שמיעתי( ןזיכרו 

 זיכרון לטווח ארוך 

 )הסקת מסקנות )מספרית 
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 וחד למתבגרים המרוויחים נקודות בונוס על ביצוע מהיר(מהירות עיבוד מנטלי )במי 

 כישורי חישוב 

Output 

 קולי פשוט 

 :נתון להשפעה של 

 טווח קשב 

 חרדה 

 ריכוז 

 מוסחות 

 /ליקויי למידהADHD 

 ספר-למידה בבית 

 עבודה תחת לחץ זמן 

Clinical Considerations 

 שוב, הסקת מסקנות )בחירה לא נכונה של יש לנתח תשובות שגויות כדי לבדוק האם הטעות מקורה בקושי בחי

עטים שכ"א  3האופרציה( או כשל ביכולת להקשיב לשאלה ולהבין את משמעותה. לדוגמא: השאלה לגבי מחירן של 

סכום במקום  -תעיד על טעות בבחירת אופרציה 11תעיד על טעות חישובית, תשובה של  26תשובה של  -₪  8עולה 

ביזאריות, חוסר קשב, בעיית הבנה או הפרעות חשיבה. תשובות ביזאריות ב"חשבון"  תעיד על 2000כפל, ותשובה של 

 הן נדירות ודורשות חקירה.

 ( .שאלות ראשונות דורשות יכולת מנייה/ספירה אך 13יש שינוי במה שהשאלות דורשות לאורך תת המבחן )

 המתקדמות יותר דורשות יכולת פתרון בעיות חשבוניות ויכולות חישוב. 

 שר ניתן, אפשר לעשות כאtesting of limits  ע"י הנחת הסטופר, רישום המספרים הקשורים לשאלה על דף, מתן

עיפרון ונייר לילד ובקשה שיסביר איך הגיע לתוצאה. כך ניתן לבדוק השפעות של בעיית זיכרון, חוסר זהירות, חרדה, 

 שלילד בעיה במתמטיקה.  הסחה וחוסר ריכוז. היפותזות אלו צריכות להישלל לפני שמסיקים

 תת המבחן בודק היבט של התנהגות מסתגלת או אינטליגנציה חברתית כיוון שהוא  -לילדים בוגרים בעלי פיגור שכלי

 יום. -כולל ספירה, התעסקות עם כסף ויכולות פונקציונאליות אחרות מחיי היום

 ל מטלות המזכירות שיעור חשבון או מבחנים ילדים שהופנו על רקע קשיי למידה בבי"ס עלולים להיות חרדים אל מו

האם הם דוחים את המבחן? מתרכזים ומבצעים היטב? פועלים מתוך מצוקה  -מבי"ס. התגובה שלהם לחרדה משמעותית

 או עוינות?

  אין מדובר במבחן שבודק יכולת מתמטית או חשיבה כמותית שכן איננו כולל היבטים מסוימים של יכולות אלה. ציונים

המבחן עשויים להיות שונים מאוד מהציונים האקטואליים במתמטיקה )בבי"ס( במיוחד אצל מתבגרים, שכן  של תת

המבחן לא מאפשר שימוש בעיפרון ונייר ובמחשבון. כוונתו של ווכסלר הייתה ליצור מדד של אינטליגנציה כללית 

 שיתבסס על יכולות חישוביות ויכולת להסיק מסקנות. 

  ההעברה: האם יש עדות לחוסר ביטחון או פחד ביחס למתמטיקה )הערות ספונטניות כמו: "אני יש לשים לב במהלך

גרוע בחשבון" או "זה לא הוגן! עוד לא למדתי את זה"(? האם יש עדויות התנהגותיות לקושי אפשרי עם מספרים 

 הוגן בלי מחשבון(.  )הנבדק סופר על האצבעות, "כותב" עם האצבעות, מבקש עיפרון ונייר או מתלונן שזה לא

 

 אוצר מלים
Input 

 )תפיסה שמיעתית של גירויים מילוליים פשוטים )הבנת מלים בודדות 

 

Integration/Storage 

 הבנה ורבלית 

 Gc ( אינטליגנציה קריסטליתHorn) 

 ( קוגניציה של גירויים סמנטייםGuilford) 

 ( המשגה מילוליתBannatyne) 

 ( ידע נרכשBannatyne) 

 בה המופשטת מידת החשי 

 אוצר מידע 

 יכולת למידה 

 לטווח ארוך ןזיכרו 

 גיבוש מושג מילולי 

 *התפתחות שפתית 

 *ידע של מילים/אוצר מלים 

Output 

 ביטוי ורבלי 
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 נתון להשפעה של:

 הזדמנויות תרבותיות בבית 

 רקע של שפה זרה 

   סקרנות ושאפתנות אינטלקטואליות 

 תחומי עניין 

 קריאה חיצונית 

 הראשונית עושר של הסביבה 

 לימוד בבית ספר 

 

Clinical Considerations 

  הדחקה עשויה להרחיק מהמודעות פירושי מילים טעונות קונפליקט אפילו במעט ובכך לפגום הן ברכישה של משמעויות

 מלים חדשות והן בהיזכרות במלים ספציפיות בתת  המבחן.

  יכולים להעיד על אמביציוזיות אינטלקטואלית או  -אחריםכמו ב"ידיעות": ציונים גבוהים ביחס לתתי מבחנים ורבליים

 לחץ מצד ההורים להישגים אצל הילד. 

 יתר, -התגובה של הילד לפריטים )בלי קשר לציון נכון/לא נכון( נתונות לניתוח אנליטי של פחדים, אשמה, עיסוק

-ה, ואסוציאציות ע"פ צליל )מגפהתרבותית, תהליכי חשיבה ביזאריים, פרסברצי  סביבהרגשות, תחומי עניין, רקע, 

כפוי(. תימות חוזרות ב"אוצר מלים" מעוררות עניין קליני רב ביותר, בעיקר אם הן חוזרות -בושם, צפוי-מגרפה, בוסר

גם בתשובות ל"צד שווה" או "הבנה" ובהערות תוך כדי ביצוע "הרכבת עצמים" או באופן ספונטני לאורך ההערכה. 

אשר הנבדק מתחיל כל תשובה באותה דרך )"____ היא מילה שאני יכול להגדיר בקלות פרסברציה נצפית לעתים כ

 כ..."(.

 ( כמו ב"צד שווה": הגובות הורבליות יכולות לחשוף אלבורציית יתרoverelaboration הכללת/כלילת יתר ,)

(overinclusiveness( השמטת מילים )ellipsis( או התייחסות לעצמי )self-reference.) 

 לדים אובססיביים הנותנים תשובה הכוללת הרבה אינפורמציה עשויים להרוויח ניקוד גבוה במיוחד כשהם "פוגעים" י

 -נק'. יש לשים לב לתשובות מרובות מילים 1-ו 0לאחר שנותנים דוגמאות השוות  -נק' 2-לבסוף ומגיעים בפריטים ל

 בהן הנבדק משווה באופן לא מודע בין כמות לאיכות.

 ילים אינה מושפעת בד"כ מהתנהגות אימפולסיבית. )נערך מחקר בנושא ונמצא שזהו תת המבחן היחיד הגדרת מ

 בווכסלר שבו ילדים רפלקטיביים לא הגיעו לתוצאות טובות יותר מילדים אימפולסיביים(.

  מילה נרדפת יש לציין את מידת היעילות של הביטוי המילולי של הילד. האם פריטים שיכולים לקבל תשובה באמצעות

נק'(.  2מקבלים תשובה תמציתית או תשובה עם גיבוב מילים מוגזם שהולכת סחור סחור )גם אם לבסוף מקבלת 

התגובות בעלות האופי ה"פתוח" של הילדים לגירוי בעל מילה בודדה, הופכות את "אוצר מילים" למדד של רהיטות 

 מילולית ולא רק של ידיעת מילים. 

 המספקים תשובות שגרתיות, "מתוך הספר" לבין ילדים הניגשים אל המשימה עם "מרץ"  יש להבחין בין ילדים

 אינטלקטואלי ומתחברים אל התגובות מתוך חוויותיהם העכשוויות. 

 קשיים בהבחנה  -בעיות שמיעה בולטות לפעמים יותר כיוון שהמילים מוקראות ללא קונטקסט משום סוג. באופן דומה

 כשהילד מגדיר בושם במקום בוסר וכד'. שמיעתית מתגלות לפעמים 

 בעל  -כמו ב"צד שווה", יש להעריך את רמת ההפשטה של התשובות. האם התשובות נוטות להיות מופשטות )ציפור

 מה ששומעים ממנו(. -אימא של אימא שלי( או פונקציונאליות )אוזן -חיים(, קונקרטיות )סבתא

 

 הבנה
Input 

 וליים פשוטים )הבנת מלים בודדות(תפיסה שמיעתית של גירויים מיל 

 

Integration/Storage 

 הבנה ורבלית 

 Gc ( אינטליגנציה קריסטליתHorn) 

 ( הערכה של גירויים סמנטייםGuilford) 

 ( המשגה מילוליתBannatyne) 

 תוצאה(-שכל ישר )הבנת קשר סיבה 

 תרבות-ידע קשור 

 )הסקת מסקנות )ורבלית 

 )שיפוט חברתי )אינטליגנציה חברתית 

 *הצגה של ידע מעשי 

 *הערכה ושימוש של ניסיון העבר 
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 *ידע על סטנדרטים קונבנציונליים של התנהגות 

Output 

 ביטוי ורבלי 

 

 נתון להשפעה של:

 הזדמנויות תרבותיות בבית 

 התפתחות של המצפון או המוסר 

 )"נגטיביות )"כריכה רכה לא יותר טובים 

 חשיבה קונקרטית יתר על המידה 

 

iderationsClinical Cons 

 דורשת גישה  -בחירת המידע הרלוונטי הנחוץ להגיב לפריטים של הסקת מסקנות חברתית עם הערכה מותאמת

 מביא להנמכה בציונים.   חוסר הסתגלותמאוזנת ויציבה מבחינה רגשית: כל סוג של 

 ליניות, נתוני אין לפרש ציונים גבוהים ב"הבנה" כהסתגלות חברתית מבלי לקחת בחשבון ממצאים מתצפיות ק

רקע, או נתונים משאלונים המתייחסים להסתגלות חברתית. מחקרים עם ילדים ומתבגרים בסיכון 

לפסיכופתולוגיה וילדים נורמליים מציעים תמיכה מחקרית מועטה לרגישות של "הבנה" לגבי המציאות 

 החברתית של הנבדק בפועל. 

 דוג': קיום הבטחות( ולאלו שהנם יחסית נייטרליים הפריטים מתחלקים לאלו שיש להם השתמעות מוסרית )ל

רגשיים מופיעים ברובם בחצי הראשון של תת -מבחינה רגשית )לדוג': כריכה רכה(. הפריטים המוסריים

המבחן. המשמעות היא שה"כוח" הקליני של תת המבחן הוא יותר בולט עם ילדים צעירים או ילדים עם 

ם יותר, עם אינטליגנציה ממוצעת, יוכלו להשיב נכון לפרטים אלו באופן תפקוד לקוי במיוחד שכן ילדים גדולי

 . overlearned-אוטומטי מכיוון שהם קלים ו

  יש לעשותtesting of limits  כששמים לב שהילד נותן תשובה סטריאוטיפית שנשמעת כאילו חוזר על מילים

מסקנות. פרוצדורה זו חשובה במיוחד יש צורך לבדוק אם הוא באמת מבין ומה היכולת להסקת  -של אחרים

 כשיש חשד לפיגור או הפרעה נפשית. 

 יצירתיות אינה משפרת את הציון. ציונים גבוהים ניתנים לאלו שחושבים בצורה  -עבור כל הפריטים

 קונבנציונאלית. 

 גישים מוסריים. )יש להיות ר-בעיקר לגבי פריטים רגשיים -תיתכן השפעה תרבותית על היכולת להשיב נכון

 לכך כאשר בודקים ילדים בעלי רקע תרבותי אחר, שעלו לארץ וכד'(.

 מוסריים( הוא רב ערך מבחינת ציון תחומי קונפליקט, דאגות, -תוכן התשובות )במיוחד לפריטים הרגשיים

פחדים או עיסוק יתר אצל הילד ולגבי נטייתו לקבל או לדחות מוסכמות חברתיות. להלן מספר דוגמאות 

 אפשר למצוא בתשובות ילדים: לתימות ש

 )"אני מבקש מאימא שתחפש את הכדור"( תלותי-פסיבי

 )"ספרים עם כריכה רכה לא יותר טובים!"( אופוזיציונאלי

 )"אצעק אש אש"(אימפולסיבי 

 )"מי ששומר הבטחות הוא אידיוט"(עוין/תוקפני 

 )"אני אחזיר את הארנק ואגיד שלא לקחתי ממנו כלום"( אשמה

 אני אף פעם לא מאבד כדור"()" הכחשה

 ) לא הגיוני

 )"הייתי לוקח את הכסף מהארנק ואז מחזיר אותו"( סוציופאטי

 )לא לעשות כלום בקשר לאש, רק לצאת משם( יכולת התמודדות

 ) פובי

 )תשובה ארוכה ומפותלת, עמוסה בפרטים( אובססיבי

 

  דוגמאות ופרטים, במיוחד בפריטים ילדים אובססיביים מסוימים, משפרים את הציון שלהם ע"י הוספת

נקודות. כמו ב"אוצר מילים": יש לעשות הבחנה בין כמות  2הדורשים שני רעיונות נפרדים כדי לקבל 

לאיכות. נחוצה הערכת מידת הרלוונטיות של הפירוט והאלבורציה כאינדיקציה לכישורי ההתמודדות של 

 הילד. 

 ך קבלת סיבות נוספות )כשהילד נותן סיבה אחת( או כדי מכיוון שתת המבחן כולל תשאול של הילד לצור

הוא מאפשר הזדמנויות רבות לראות מה קורה לילד מבחינה רגשית  -לקבל תשובה שלמה )כשהיא מעורפלת(

כשהוא מתבקש "להגיד עוד". האם הוא עושה אלבורציה או נמנע מלתת עוד תשובה? האם האלבורציה שלו 

נו גמיש מספיק כדי לנסות כיוון אחר או להתאמץ יותר? האם הוא מאוים ע"י מוסיפה לו לניקוד או שהוא אי
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הבקשה החוזרת על עצמה להגיד עוד משהו?   הציון של הילד אינו משקף את הספונטניות שלו במתן תשובות 

 לעומת הצורך בתשאול אינטנסיבי. 

  ההפשטה שלהן. ישנם ילדים כמו ב"צד שווה" וב"אוצר מילים", התשובות יכולות להיות שונות במידת

"בגלל שהמערכת החברתית שלנו בנויה על אמון",  –החושבים במונחים אבסטרקטיים )צריך לשמור הבטחות 

ספרים בכריכה רכה טובים יותר כי "הם גמישים וקומפקטיים יותר"(. ילדים אחרים נותנים תשובות 

 קונקרטיות לרוב הפריטים )ספרים בכריכה רכה טובים יותר "כי אתה יכול לשים אותם בכיס שלך"(

 זכירת ספרות
Input 

 יים מילוליים פשוטים )הבנת מלים בודדות(תפיסה שמיעתית של גירו 

 חופש מהסחה 

 ערנות מנטלית 

Integration/Storage 

 SAR – ( רכישה ושליפה בטווח קצרHorn) 

 ( זיכרון של גירויים סימבולייםBannatyne) 

 ( סדרתיBannatyne) 

 )קידוד אינפורמציה לצורך עיבוד קוגניטיבי נוסף )זכירה לאחור 

 ים/ספרות מיומנות/קלות  עם מספר 

 אודיטורי לטווח קצר ןזיכרו 

 *זיכרון מיידי משינון 

 

Output 

 קולי פשוט 

 נתון להשפעה של:

 יכולת לקלוט גירויים באופן פסיבי 

 טווח קשב 

 חרדה 

 מוסחות 

 לאחור( -גמישות )במעבר בין זכירה לפנים 

 /ליקויי למידהADHD 

 דר הפוך או לא להתאמץ עד למטלה היותר נגטיביות )סירוב לעשות מטלה "חסרת משמעות", לנסות לזכור בס

 סדר הפוך( -מאתגרת

 

Clinical Considerations 

 שינון  ןטעויות הילדים מלמדות הרבה על סוג הבעיה: בעיה בסדרתיות )מספרים נכונים בסדר לא נכון(, זיכרו

או חרדה  היה נותן את כל הרצף הנכון( או חוסר קשב, מוסחות -חלש )כאשר אלמלא שכחה של ספרה אחת

 מספרים אחרים( -)תשובה עם קשר קלוש לגירוי

  יש מקום לעשותtesting of limits-  ,לבדוק האם הביצוע קשור ל: שכחה, בעיות ביצירת רצף, חרדה

( או chunkingנגטיביות, מוסחות, חוסר קשב, מוטיבציה נמוכה, יכולת נמוכה להשתמש באסטרטגיה )

 אינטליגנציה נמוכה באופן כללי.

 כולת עם מספרים נחוצה יותר בזכירה לאחור )שדורשת מניפולציה על המספרים או ויזואליזציה שלהם( י

שדורשת שינון פשוט. ביצוע טוב יותר בזכירה לאחור יעיד על יכולת טובה עם  -מאשר בזכירה לפנים

 מספרים. יכולת נמוכה עם מספרים תתבטא בקושי רב לזכור לאחור. 

 הילד מרגיש יותר מאותגר ורצון  -יכולה להעיד על עניין אישיותי יותר -ר מלפניםזכירה לאחור טובה יות

יכולת טובה יותר בביצוע משימות שדורשות ייצוג לעומת  -להשקיע במשימה הקשה. הסבר אחר יכול להיות

 משימות שדורשות אוטומטיות. 

  9-16ים חמש ספרות לפנים, בגיל זוכר 6-8ספרות פחות ממה שזוכר לפנים. בגיל  2ילד ממוצע זוכר לאחור 

 חמש.  13-16ארבע ו 9-12זוכרים שלוש,  6-8זוכרים שש. לאחור: 

 )ביצוע יכול להיות מושפע מסביבת בחינה בתנאים לא אידיאליים )למשל רעשים מבחוץ 

 חרדת בחינה משפיעה על חזרה על ספרות יותר מאשר חרדה כרונית 

 שהבודק סיים את הקראת המספרים, ויטו לחזור על המספרים  ילדים אימפולסיביים יתחילו להשיב לפני

 במהירות.
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 הם  -עשויים להיות בעלי יכולת למידה טובה. במקביל -הראשון אך מצליחים בשני ןילדים שנכשלים בניסיו

יבצעו יותר טוב במטלת הקידוד ככל שהזמן מתקדם. אפשרות אחרת היא שיתכן שמדובר בילדים הזקוקים 

 ל"חימום". 

 שלמת תמונותה
Input 

 דברים(-תפיסה ויזואלית של אובייקט בעל משמעות )אנשים 

Integration/Storage 

  ארגון תפיסתי 

 Gv ( אינטליגנציה ויזואלית רחבהHorn) 

 )עיבוד הוליסטי )אונה ימנית 

 ( קוגניציה והערכה של גירויים פיגוראלייםGuilford) 

 ( מרחביBannatyne) 

 עיבוד סימולטני 

 ן פרטים חשובים ללא חשובים )עיקר וטפל(הבחנה בי 

 מהירות של העיבוד המנטלי 

 ארגון ויזואלי ללא פעילות מוטורית משמעותית 

 לטווח ארוך(* ןזיהוי והכרה ויזואליים )זיכרו 

Output 

 מוטורי פשוט )להצביע( או קולי 

 נתון להשפעה של:

 יכולת להגיב גם כשלא בטוח 

 ערנות לסביבה 

 ( סגנון קוגניטיביfield dependence-field independence) 

 ריכוז 

 )"נגטיביות )"שום דבר לא חסר 

 עבודה תחת לחץ זמן 

 

Clinical Considerations 

 .תת מבחן ש"שובר את הקרח" בשל היותו יחסית מהנה, לא מאיים, פשוט ומובן גם עם ורבליזציה מינימלית של הבודק 

 ית )פרט לילדים עם פיגור או ליקוי אורגני אחר(. תגובה מהירה ולא יש מדידת זמן אבל לרוב הילדים היא לא רלוונט

 נכונה תעיד על אימפולסיביות. 

 )ילד שמתעקש שכלום לא חסר עשוי להיות עוין, אופוזיציונאלי, או לא בשל )כיוון שלא מבין את המטלה 

 ובות ורבליות. ילדים ההנחיה היא להגיד מה חסר למרות שמתקבל ציון גם על הצבעה. מקובל לקבל יותר תש

שמצביעים לרוב הפריטים הם בעלי בעיה בשליפה של מלים. בעיות דומות יש לילדים שעונים במילים אבל נדרשים 

של המגירה(  או עמומות )"הדבר הזה מעץ"( או  -לומר למה הם מתכוונים. לדוגמא: יש תשובות לא מדויקות )"הפותח"

 כשאתה רוצה לפתוח את המגרה"( מסתבכות )"הדבר הזה שאתה מחזיק ומושך

 .תת המבחן אינו מהווה אינדיקציה לנזק באונה הימנית 

 יתכן שהם אובססיביים או עם בעיה בריכוז. ילדים שנותנים תשובה  -חסר בתמונה יילדים שאומרים כי פרט טריוויאל

מעניין  –יים עם החגורה( רגליים של האיש עם השעון, מכנס -עם קונפבולציה )מתייחסים למשהו שלא בתמונה וחסר

"כן/יכול להיות, אבל מה הדבר  -התמונה?" או בתוךמבחינה דיאגנוסטית, בייחוד מכיוון שיש הנחייה: "אבל מה חסר 

 החשוב ביותר שחסר?"

 לפעמים נראה פרסברציה בתת המבחן הזה. )להגיד שאותו דבר חסר בכמה פריטים שונים, לא בהכרח זה אחר זה- 

 למשל ציפורן(

 

 

 

 קידוד
Input 

 מבנים(-תפיסה ויזואלית של אובייקט מופשט )סמלים 

 )תפיסה שמיעתית של גירויים מילוליים מורכבים )הנחיות 

Integration/Storage 

  ארגון תפיסתי 
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 Convergent-production תלוי אם קידוד א' או ב'  -והערכה של גירויים סימבוליים )או פיגוראליים

(Guilford) 

  מרחבי(-סדרתי וויזואלי-אינטגרטיבי )ורבליתפקוד מוחי 

 ( סדרתיBannatyne) 

 עיבוד סדרתי 

 קידוד אינפורמציה לצורך עיבוד קוגניטיבי נוסף 

  מיומנות/קלות  עם מספרים/ספרות 

 יכולת למידה 

 רפרודוקציה של מודלים 

 לטווח קצר )ויזואלי( ןזיכרו 

 סידור ברצף ויזואלי 

 משמעותית ארגון ויזואלי ללא פעילות מוטורית 

Output 

 מהירות עיבוד 

 Gs ( מהירותHorn) 

 כישורי נייר ועיפרון 

 מוטורית-קואורדינציה ויזו 

 )דיוק ומהירות קלריקליים )פקידותיים 

 *מהירות פסיכומוטורית 

 

 נתון להשפעה של:

 חרדה 

 מוסחות 

 /ליקויי למידהADHD 

 רמת מוטיבציה 

 עיסוק אובססיבי בפרטים ודיוק 

 התמדה 

 תפיסתיות-בעיות ראייתיות 

 עבודה תחת לחץ זמן 

 

Clinical Considerations 

  יש לשלול ליקוי ראייה לפני שמפרשים ציון נמוך 

  לילדים שידוע שהם אובססיביים או פרפקציוניסטים )מתת מבחנים קודמים( יש לומר שהם צריכים להעתיק את

 הסימנים נכון אך לא באופן מושלם.

 שניות שמוקצבים למטלה. שינויים בקצב  30תקו בכל אחד מארבעת הפרקים של מומלץ לציין את מספר הסימנים שהוע

התגובה יכולים להיות קשורים להתעייפות, שעמום, רמת מוטיבציה, יכולת למידה, הסתגלות למטלה, מוסחות, זיכרון 

 ויזואלי לטווח קצר וכו'.

  לרשום תצפית תוך כדי ההעברה(: ציון גבוה או נמוך יכול להתפרש בהרבה צורות. נקודות לתצפית )חשוב

-קואורדינציה )אחיזה של העיפרון, קושי להעתיק את הסימנים(, קשב וריכוז, מוסחות, רמת מוטיבציה, בעיות ראייתיות

תפיסתיות )רוטציה או עיוות של הסימנים(, נטיות פרפקציוניסטיות, פרסברציה )העתקה של אותו סימן במשך שורה 

ר הבנה של הצורך לעבוד מהר, צורך להזכיר לנבדק להמשיך כאשר מסיים שורה ועוצר(, שלמה(, חוסר בשלות )חוס

חרדה. לפעמים הילד מציג בעיה בתפיסת סדרת מספרים כאשר מחפש אחר ספרה )בזוגות שלמעלה: ספרה/סימן( בלי 

 .6-ל 4נמצאת תמיד בין  5לשים לב שלמשל 

 ילד חוזר שוב ושוב אל המפתח שלמעלה. התנהגות זו יכולה להעיד אם ה -לטווח קצר ןניתן לראות בעיה באיכות זיכרו

 גם על חוסר ביטחון. אלה שממלאים סימנים מבלי לפנות למפתח )ולא טועים( הם בעלי זיכרון ויזואלי טוב. 

 )הטבע המורכב של תת המבחן מגביל באופן כללי את הביצוע של בעלי נזק מוחי )ללא קשר לספציפיות של הליקוי 

 Testing of limits – הספונטני  םעוזרת לבדוק את הזיכרון המקרי ואת היישו -בדיקה של כמה סימנים זכורים לילד

 של אסטרטגיה יעילה לפתרון בעיות. אפשר לשאול את הילד "איך זכרת איזה סימן קשור לאיזה מספר?". 

 

 סידור תמונות
Input 

 ים(דבר-תפיסה ויזואלית של אובייקט בעל משמעות )אנשים 

 )תפיסה שמיעתי של גירויים מילוליים מורכבים )הנחיות 



 11 

Integration/Storage 

 ארגון תפיסתי 

  Gf (  אינטליגנציה פלואידיתHorn) 

  Gc (  אינטליגנציה קריסטליתHorn) 

 סינתזה( -מרחבי-סדרתי וויזואלי-תפקוד מוחי אינטגרטיבי )ורבלי 

  Convergent-production והערכה של גירויים סמנ( טייםGuilford) 

 עיבוד סימולטני 

 תכנון 

 )שכל ישר" )יחסים בין סיבה לתוצאה" 

 )הבחנה בין פרטים חשובים ללא חשובים )עיקר וטפל 

 ( הסקת מסקנותnonverbal) 

 )שיפוט חברתי )אינטליגנציה חברתית 

 מהירות של העיבוד המנטלי 

 שלם(-סינתזה )יחסים בין חלק 

 ת משמעותיתארגון ויזואלי ללא פעילות מוטורי 

 תפיסת רצף ויזואלי 

 *צפייה מראש של תוצאות 

 תפיסת זמן* -סידור ברצף זמנים 

 

Output 

 מוטורי פשוט

 

 נתון להשפעה של:

 יצירתיות

 הזדמנויות תרבותיות בבית

 חשיפה לקומיקס

 עבודה תחת לחץ זמן

 

Clinical Considerations 

 פריטים פורץ, שריפה וכד'( יכולים להשפיע על הביצוע. תכנים אמוציונאליים, קונפליקטים ואלימות )כמו שיש ב

בסיפורים הילד יכול לתת ביטוי מילולי לעיסוק יתר, קונפליקטים ופחדים. מעניין למשל שיש ילדים שמזדהים בפריט 

 הפיקניק עם הכלב ואחרים עם האנשים.

  ביצוע ב"הבנה", ומבלי להתייחס לא ניתן לפרש ציון גבוה כרמת הסתגלות חברתית גבוהה מבלי שיש רמה זהה של

 לנתוני רקע, היסטוריה, או מידע משאלונים אחרים )למשל אכנבך(.

  תצפית על הדרך בה הילד משתמש בקלפים אומרת הרבה על הגישה לפתרון בעיות ועל הסגנון הקוגניטיבי

יטים( לפני שיעשה מהלך, שניות לפחות )ברוב הפר 5רפלקטיבי/אימפולסיבי. ילד רפלקטיבי ילמד את התמונות למשך 

ישתמש טוב בפידבק ויזואלי, ויבדוק את הסידור בזהירות לפני שיצהיר שסיים. ילד אימפולסיבי יתחיל להזיז את 

הכרטיסים מהר ויסדר אותם בחוסר זהירות. קל להבחין בין ניסוי וטעייה לעומת פתרון בעיות עם תובנה: האם הילד 

אקראי עד שיהיה הגיון בסידור או שהוא בוחר את התמונה שתהיה הראשונה  מניח זוגות של כרטיסים יחד באופן

 בסיפור ואז ממשיך ממנה הלאה?

 לבקש אחרי סיום תת המבחן כדי לא להפר את הנורמות ולא לתת לילד אסטרטגיות תיווך  -סיפורים לסידור תמונות

לתהליכי  סמאפשרים להיכנ -ליני רבורבליות שישמשו אותו לפתרון הפריטים הבאים. הסיפורים מספקם חומר ק

החשיבה של הילד )אוריינטציה חברתית/עצמית, התבססות על מציאות/ביזאריות, מדויק?, מבולבל?, 

 קונבנציונלי/יצירתי( 

 חברתית-יש לבדוק חדות ויזואלית לפני שמסיקים על ליקוי קוגניטיבי או בעיה רגשית 

 חברתי של הילד )שמלמד לפרש סיטואציות חברתיות -ע התרבותיכשלון בפריטים מסוימים עשוי להיות קשור לרק

 בצורה שונה(.

 ביצוע המטלה הלוגית, תלויית הזמן והסדרתית של סידור התמונות נפגע אצל ילדים עם הפרעות חשיבה 

  יש לצפות בהתנהגות הנבדק ולתעד אותה. ילדים מניפולטיביים ינסו להסתכל מאחורי הכרטיסים ולבדוק את המספור

סוציאליים יעירו הערות משמעותיות מבחינה קלינית בייחוד בפריטים -ויתלוננו כשהבודק אוסר עליהם. ילדים אנטי

מתאימים. ילדים עם בעיות בהבנת יחסים בין שלם לחלק יקבצו זוגות כרטיסים נכונים אך לא יגיעו ל"שלם". ילדים עם 

 )מימין לשמאל(  מרחביים ירכיבו לפחות סדרה אחת הפוך-קשיים ויזואליים

 הבודק מראה לו שמתחילים מהתמונה הראשונה ואז ממשיכים ברצף הזמן  -הפריטים הראשונים מאפשרים לילד למידה

 והאירועים. ניתן לצפות ביכולת הלמידה וביכולת להיתרם מפידבק. 
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 סידור קוביות
Input 

 מבנים(-תפיסה ויזואלית של אובייקט מופשט )סמלים 

 ל גירויים מילוליים מורכבים )הנחיות(תפיסה שמיעתית ש 

Integration/Storage 

 ארגון תפיסתי 

 Gv ( אינטליגנציה ויזואלית רחבהHorn) 

  Gf (  אינטליגנציה פלואידיתHorn) 

 )עיבוד הוליסטי )אונה ימנית 

 ( קוגניציה והערכה של גירויים פיגוראלייםGuilford) 

 ( מרחביBannatyne) 

 עיבוד סימולטני 

 ה של מודליםרפרודוקצי 

 ( הדמיהvisualization מרחבית ) 

 מהירות של העיבוד המנטלי 

 שלם(-סינתזה )יחסים בין חלק 

 למידת ניסוי וטעייה 

 *)אנליזה של השלם אל מרכיביו )אסטרטגיות אנליטיות 

 * גיבוש קונספט לא ורבלי 

 

Output 

 קואורדינציה ויזומוטורית

 

 נתון להשפעה של:

 ( סגנון קוגניטיביfield dependence-field independence) 

 בעיות תפיסה -בעיות ראייה 

 עבודה תחת לחץ זמן 

 

Clinical Considerations 

 למשל יישור מדויק של הקוביות, תלונה על כך שהקוביות לא לגמרי  -עיסוק אובססיבי בפרטים יביא להקטנת הציון(

יכול להיות נמוך מהממוצע גם כשהוא מסיים הכל. עד הציון  -כשהילד לא מקבל נקודות בונוס על ביצוע מהיר -זהות(

שמבצע הכל נכון ללא  12מבחן בודק יכולת לפתרון בעיות. אחרי כן בודק מהירות פתרון בעיות )ילד בן -התת 9גיל 

 (. 9נקודות בונוס על זמן יקבל 

 שפועל תוך ניסוי וטעייה? האם יש שיטה או  -תצפית על הילד בעת הביצוע מגלה הרבה על הגישה שלו לפתרון בעיות

איזה יד חזקה אצלו? מידת הקואורדינציה? עקביות? ריכוז? נתון להסחה? חרדה? יכולת לשאת תסכול? 

ריגידיות/נוקשות )מנסה שוב ושוב להניח את הקוביות באותה דרך שגויה(, פרסברציה, זהירות, יכולת להיתרם 

הוא תוצר של חוסר יכולת או שמא של ההתנהגות )למשל  מפידבק, תפיסה עצמית. חשוב לראות אם הציון הנמוך

 זהירות יתר(

 מרחביות, בנוסף לבדיקה של פונקציות כלליות של -יכולות ויזואליות -תת מבחן בודק יכולות שקשורות לאונה הימנית

 הפשטה, הסקת מסקנות ואנליזה לוגית.

 את הילד למרות שנכשל ע"פ הכלל בהנחיות אפשר להמשיך ולבחון -יש לעתים למידה יותר איטית שמתגלה מאוחר- 

 כדי להבין טוב יותר את היכולות שלו. 

 רקע, מאבד את צורת הריבוע, מתקשה להכיר בהבדל -תפיסתיות נצפות כאשר: לילד יש בעיות דמות-בעיות ראייתיות

עם המודל כדי לשפר  מעלות, מסובב את גופו או את הכרטיס 30-בין מה שיצר לבין המודל, עושה רוטציה של יותר מ

 – testing of limitsציון נמוך יכול להעיד על בעיות. אפשר לעשות  -את הפרספקטיבה שלו. גם ללא תצפיות אלו

 לבדוק אם הילד רואה הבדל/דמיון בין מה שהבודק מייצר לבין המודל בכרטיס. 

 

 הרכבת עצמים
Input 

 (דברים-תפיסה ויזואלית של גירויים משמעותיים )אנשים 

Integration/Storage 

  ארגון תפיסתי 

 (  אינטליגנציה פלואידיתHorn) 

 ( אינטליגנציה ראייתיתHorn) 

 )עיבוד הוליסטי )אונה ימנית 
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 ( קוגניציה והערכה של גירויים פיגוראלייםGuilford) 

 ( מרחביBannatyne) 

 עיבוד סימולטני 

 ( הסקת מסקנותnonverbal) 

 מהירות של העיבוד המנטלי 

  שלם(-)יחסים בין חלקסינתזה 

 למידת ניסוי וטעייה 

 מוטורי*-יכולת להשתמש בפידבק סנסו 

 *צפייה מראש של יחסים בין חלקים 

 

Output 

 Gs  מהירות 

 מוטורית-קואורדינציה ויזו 

 

 נתון להשפעה של:

 יכולת להגיב גם כשלא בטוח 

 ( סגנון קוגניטיביfield dependence-field independence) 

 ליםניסיון עם פאז 

 גמישות 

 עקביות 

 בעיות תפיסה -בעיות ראייה 

 עבודה תחת לחץ זמן 

Clinical Considerations 

 כשהילד לא מקבל נקודות בונוס  -)למשל יישור מדויק של חלקי הפאזל( -עיסוק אובססיבי בפרטים יביא להקטנת הציון

 הציון יכול להיות נמוך מהממוצע גם כשהוא מסיים הכל -על ביצוע מהיר

  האם יש שיטה או שפועל  -תצפית על הילד בעת הביצוע מגלה הרבה על הגישה שלו לפתרון בעיות בסידור קוביות:כמו

תוך ניסוי וטעייה? איזה יד חזקה אצלו? מידת הקואורדינציה? עקביות? ריכוז? נתון להסחה? חרדה? יכולת לשאת 

ה דרך שגויה(, פרסברציה, זהירות, יכולת להיתרם תסכול? ריגידיות/נוקשות )מנסה שוב ושוב להניח את החלקים באות

חשוב  –מפידבק, תפיסה עצמית. מעניין לראות בפריטים האחרונים, מתי מזהה הילד את האובייקט שהוא מרכיב? 

 לראות אם הציון הנמוך הוא תוצר של חוסר יכולת או שמא של ההתנהגות )למשל זהירות יתר(

 ויזואליות. מדובר על בעיה ב-ם להיות בעלי בעיות תפיסתיותילדים שלא מזהים את האובייקט עשוייinput –  ילדים

כאלה מוטרדים למשל מכך שלסוס אין קווים, או מנסים להרכיב בעזרת זוויות או קווים מבלי להיות מודעים לכך 

ות כאשר הילד שחלקים שהרכיבו יחד אינם קרובים בכלל להיות נכונים )חיבורים לא נכונים(. בעיות אינטגרציה נצפ

מחבר קבוצות חלקים אך מתקשה לבנות את השלם או כאשר הוא מתעקש שחסר חלק )גם בפאזל אחד(.  בעיות 

או כאשר הוא מוסיף חלקים  -, נצפות כאשר הילד מניח את החלקים נכון אך במרחק זה מזה output קואורדינציה או

 ובלי כוונה מזיז חלקים שכבר הניח. 

 ץ כאשר הבוחן מסדר את החלקים עשויים להיות אימפולסיביים או בעלי התפתחות מוסרית נמוכה ילדים שמנסים להצי

 או לא בטוחים.  

 

 אתור סימנים
Input 

 מבנים(-תפיסה ויזואלית של אובייקט מופשט )סמלים 

 )תפיסה שמיעתית של גירויים מילוליים מורכבים )הנחיות 

Integration/Storage 

  ארגון תפיסתי 

 Convergent-production תלוי אם קידוד א' או ב'  -והערכה של גירויים סימבוליים )או פיגוראליים

(Guilford) 

 מרחבי(-סדרתי וויזואלי-תפקוד מוחי אינטגרטיבי )ורבלי 

 תכנון 

 קידוד אינפורמציה לצורך עיבוד קוגניטיבי נוסף 

  מיומנות/קלות  עם מספרים/ספרות 

 יכולת למידה 

 יזואלי(לטווח קצר )ו ןזיכרו 

 ויזואליזציה מרחבית 
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 מהירות עיבוד מנטלי 

 * מהירות של חיפוש ויזואלי 

Output 

 מהירות עיבוד 

 Gs ( מהירותHorn) 

 כישורי נייר ועיפרון 

 מוטורית-קואורדינציה ויזו 

 )דיוק ומהירות קלריקליים )פקידותיים 

 

 נתון להשפעה של:

 חרדה 

 מוסחות 

 /ליקויי למידהADHD 

 רמת מוטיבציה 

  אובססיבי בפרטים ודיוקעיסוק 

 התמדה 

 תפיסתיות-בעיות ראייתיות 

 עבודה תחת לחץ זמן 

 

Clinical Considerations 
 

 !יש להיזהר בעת הציינון. ציון תת המבחן הוא מספר הפריטים שעשה הנבדק פחות מספר השגיאות 

  יש לשלול ליקוי ראייה לפני שמפרשים ציון נמוך 

 שניות שמוקצבים למטלה. שינויים בקצב  30עתקו בכל אחד מארבעת הפרקים של מומלץ לציין את מספר הסימנים שהו

התגובה יכולים להיות קשורים להתעייפות, שעמום, רמת מוטיבציה, יכולת למידה, הסתגלות למטלה, מוסחות, זיכרון 

 מום(.ויזואלי לטווח קצר וכו'. יש לקחת בחשבון מתי הועבר תת המבחן )בהתייחס לנושא של עייפות ושע

  :)ציון גבוה או נמוך יכול להתפרש בהרבה צורות. נקודות לתצפית )חשוב לרשום תצפית תוך כדי ההעברה

קואורדינציה )אחיזה של העיפרון, קושי להעתיק את הסימנים(, קשב וריכוז, מוסחות, רמת מוטיבציה, התעסקות 

ות פרפקציוניסטיות,, חוסר בשלות )חוסר הבנה אובססיבית בפרטים, אימפולסיביות לעומת רפלקטיביות, עייפות, נטי

 של הצורך לעבוד מהר, צורך להזכיר לנבדק להמשיך כאשר מסיים עמוד ועוצר(, חרדה. 

  אם צופים בתנועות העיניים של הנבדק ניתן לראות מה יכולת הזיכרון הויזואלי לטווח קצר. נבדק ששב וחוזר לגירוי

 ר בליקוי בזיכרון.  לבעלי זכרון טוב מספיקה פעם אחת של בחינת גירוי המטרה. יתכן שמדוב -הראשוני )גירוי המטרה( 

 Testing of limits – שגיאות. להצביע על פריטים שענה נכון ועל פריטים שענה לא נכון  3-לנבדק שעושה יותר מ

 ולבקש שיסביר את התשובות שלו. )מדוע סימן "כן", מדוע סימן "לא"(

 

 

 חניםפירוש פרופיל תתי מב
  יכולות הנמדדות ביותר מתת מבחן אחד )תחומי חוזק וחולשה(

 )להתעלם מציוני התקן הרשומים ולהכניס במקומם ציוני תקן שלכם ולבדוק האם מתלכדים(
 בתחום ההבנה המילולית

INPUT  
 חוזק - (6חש=, 8, הבנה=12יד=) יכולת להבין שאלות ארוכות 
 =מ=(  סא ,5ז"ס=, 13א"מ=, 6הבנת מילים )צ"ש" 

INTEGRATION/STORAGE 
 =( 8, הב=13א"מ=, 6יכולת ההמשגה המילולית )צ"ש 
 =הסתייגות -(  חוזק4, חש=12, א"מ=12הידע הנרכש )יד 

 =( חולשה5, ז"ס=4, חשבון=12זיכרון )יד 
 =( 4, חש=12, א"מ=14קוגניציה סמנטית )צ"ש 

 =( 14, הב=12ידע תלוי תרבות )יד 
 =חוזק (12, א"מ=12אוצר ידיעות )יד 

 ( חוזק12, א"מ=14הפשטה מילולית )צ"ש= -יכולת להתמודד עם ידע ורבלי מופשט 
 =הסתייגות -( חוזק4, חש=12, א"מ=12זיכרון טווח ארוך )יד 
 =( חוזק12, א"מ=14המשגה מילולית )צ"ש 

 =( חוזק14, הב=14רמת הפשטה, יכולת להנמקה מילולית )צ"ש 
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OUTPUT 
 =( חוזק12, א"מ=14=, הב14יכולת ביטוי מילולי )צ"ש 

 
 בתחום הביצועי

INPUT 
  )הבנת הוראות מילוליות מורכבות )קידוד, ס"ת, ס"ק, א"ס 
  )הבנת הוראות מילוליות פשוטות= )ה"ת, מטריצות, ה"ע 

  )תפיסה ויזואלית של גירוי מופשט )ס"ק, קידוד, א"ס 
  )תפיסה ויזואלית של גירוי בעל משמעות )ה"ת, ס"ת, ה"ע 

 ת של גירוי שלם )ה"ת, ס"ת(תפיסה ויזואלי 
INTEGRATION/STORAGE 

 ( עיבוד ויזואליGv=8, ס"ק=9(  )ה"ת)ה"ע , 

 =ה"ע(8, ס"ק=9יכולת מרחבית )ה"ת , 
 =ה"ע(8, ס"ק=9יכולת להערכה פיגורטיבית  )ה"ת , 

 =ה"ע(9יכולת לעיבוד הוליסטי )ה"ת , 
 =(4, א"ס=8, ס"ק=10, ס"ת=8רמת התפקוד המוחי האינטגרטיבי )קד 
  ה"ע(10מילולית )ס"ת=-לא הסקהיכולת , 

 =תהסתייגו -( חולשה4, א"ס=10יכולת תכנון )ס"ת 
 =( 8, ס"ק=8יכולת לעשות רפרודוקציה של מודל )קד 

 =(4, א"ס=8, ס"ק=9עיבוד סימולטני )ה"ת 
 =(4, א"ס=8ראיה מרחבית )ס"ק 

 =ה"ע(10, ס"ת=8יכולת לסינתזה )ס"ק , 
 =ה"ע(8למידת ניסוי וטעייה )ס"ק , 
 =(4, א"ס=8, קד=9זיכרון ויזואלי )ה"ת 

 =(10, ס"ת=8יכולת הסדרתית הויזואלית )קד 
OUTPUT 

 ה"ע(4, א"ס=8, ס"ק=8מוטורית )קד=-קואורדינציה ויזו , 

 =(10, ס"ת=9ארגון ויזואלי )ה"ת 
 
 

 נמדדות בשילוב של תתי מבחנים ביצועיים ומילוליים-יכולות נוספות 
 =(4, חש=10, ס"ת=14, הב=14, צ"ש=12, א"מ=12הישגיות )יד 
 =(4, א"ס=8, קד=12יכולת למידה )א"מ 

 =ה"ע(10, ס"ת=4, חש=14, הב=14יכולת להסקת מסקנות )צ"ש , 

 =( 9, מטריצות=8, קד=5, ז"ס=4יכולת סדרתית )חש 

 =( קושי עם גירוי מופשט4, א"ס=10, ס"ת=9, ה"ת=14יכולת להבחין בין עיקר וטפל )צ"ש 

  (10, ס"ת=14)הב=הבנה של סיבה ותוצאה 

 =( 10, ס"ת=14הבנה חברתית )הב 
 =(10, ס"ק=12, א"מ=14יכול ההמשגה )צ"ש 

 
 השפעות נוספות הבאות לידי ביטוי בניתוח פרופיל תתי המבחנים:

 =(9, ה"ת=12ערנות לסביבה )יד 
 =(12, יד=12סקרנות ושאפתנות אינטלקטואלית )א"מ 
 =(10ס"ת=, 14, הב=12, א"מ=12הזדמנויות תרבותיות )יד 

 =בצ"ש  -, ה"ע(5, ז"ס=14גמישות )צ"ש 
 =ה"ע(4, א"ס=8התמדה )קד , 

 =(12, א"מ=12העשרה בסביבה המוקדמת )יד 

 =(4, חש=12, א"מ=12למידה בבי"ס )יד 

 =ה"ע(4, א"ס=8, ס"ק=8קשיים תפיסתיים/ויזואליים )קד , 
 =ה"ע(4, א"ס=8, קד=10, ס"ת=8, ס"ק=4יכולת לעבוד תחת לחץ זמן )חש , 
 ה"ע(  10ולת להגיב כאשר לא בטוח )ס"ת=יכ , 


