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 מבחנים מילוליים-תת

 היכולת לעבוד עם סימבולים אבסטרקטים 

 המידה והרמה של מה שנבדק קיבל מסביבתו החינוכית 

 יכולות זיכרון מילולית 

 ( מילולית.Fluenceyגמישות/זרימה ) 

 12האדם מקבל משמעותית יותר במילולי )אשר הביצועי. אם מ הסולם המילולי נתון יותר להשפעה חברתית

נקודות ומעלה(, יתכן שקיבל רמת חינוך גבוהה, יתכן שיש לו נטית יתר להשגתיות, יתכן שיש האטה 

פסיכומוטורית בשל דיכאון, קושי לעבוד עם משימות פרקטיות, חסר ביכולות ביצועיות, אינטגרציה ויזיו 

דה איטי רפלקטיבי מבחירה שההשלכות שלו הן ציונים נמוכים יותר במבחנים נמדדים מוטורית חלשה, סגנון עבו

בזמן, או סגנון עבודה מהיר ואימפולסיבי שתוצאתו יותר שגיאות בתת מבחנים הביצועיים. אנשים מרקע 

יות, תעסוקתי גבוה, בעלי אינטלגנציה גבוהה בדרך מבצעים טוב יותר במילולי. בנוסף, אוכלוסיות פסיכיאטר

  אנשים עם אלדסהיימר ועם קשיים מוטוריים ופגיעה בהמיספרה ימנית מבצעים טוב יותר במילולי.

  - ידיעות

 טווח הידע הכללי העובדתי.  

 ספרית-למידה ישנה, או בית  

 סקרנות אינטלקטואלית או דחף לאסוף מידע 

 יומי. -קשב לעולם באופן יום 

 זיכרון ארוך טווח. 

ינם די עמידים בפני פגיעות נוירולוגיות ובעיות פסיכולוגיות והינם מהיציבים ביותר ידיעות ואוצר מילים ה

מבחנים שהינם יציבים יותר לדטריורציה, ולחצים מצביים כמו חרדה ועייפות. בנוסף אלו מדדים . אלו במבחן

ולג' כמו הם מנבאים הצלחה בק WAIS-. בטובים לאינטלגציה כללית, ומצויים בקורלציה גבוהה עם השכלה

מבחני יכולת לקולג'. בדומה גם חשבון. יש קורלציה גבוהה גם עם הבנה. ציון גבוה במבחן זה עשוי ללמד על זכרון 

טוב לטווח ארוך, התעניינות תרבותית, רקע חינוכי טוב, יחס חיובי לבית ספר, כישורים מילוליים טובים, ואפשרי 

נמוך יכול להעיד התענינות שטחית, העדר סקרנות  גם אינטלקטואליזציה כהגנה תדירה ביותר. ציון

אינטלקטואלית, חסך תרבותי, או העדר הכרות עם התרבות המערבית. כשל בפריטים נמוכים והצלחה בקשים 

 או על מוטיבציה נמוכה. malingerung)שונות גבוהה( מלמדת על קשיים בשליפה או אולי על 

  - זכירת ספרות

 .יכולת שליפה משינון מיידי 

 רברזיביליות; היכולת לנוע בין תבניות )מקדימה לאחרוה( 

 הבניית רצפי מספרים.   

 קשב וריכוז. 

 למידת שינון. 

ראשית יש לקבל מידע באופן מדוייק דבר שדורש קשב והצפנה. אנשים תגובות נכונות דורשות שני שלבים. 

ף ולעשות ווקליזציה שלו, דבר שבעייתי הנוטים להיסח דעת יתקשו בשלב זה. שנית, על הנבדק לשלוף במדויק, רצ

. זכרון קדימה הוא קל דורש פשוט שינון, זכרון אחורה יותר מורכב. ביצוע טוב למתקשים בזכרון לטווח קצר
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אחרונה משקף גמישות, יכולת לריכוז ועמידות ללחץ. יתכן גם שמשקף יכולת ליצור, לשמר ולסקור דימויים 

 ויזואלים מנטליים מהשמיכתיים. 

אנשים פסיביים ללא חרדה יבצעו הטוב ביותר במשימה זו. דורשת קשר ללא מאמץ וללא הפרעה עם המציאות, 

. השניים זהו המבחן הרגיש ביותר לחרדהפתיחות לקבלה של מידע. התפקוד מופרע מאוד על ידי חרדה ומתח, 

ם הרגישים ביותר לפגיעה . זוהי השלישיה החרדתית. זכירת ספרות וקידוד הם גחשבון וקידודהאחרים הם 

 מוחית, פיגור שכלי וליקויי למידה.

אנשים שמקבלים ציון טוב יש להם זכרון שמיעתי טוב לטווח קצר, קשב מצויין, והם יחסית לא פגיעים למתח 

. הזכרון לטווח קצר בתחום זה אין פירושו בהכרח זכרון טוב לאינפורמציה מורכבת. כשהזיכרון לטווח וחרדה

מהקצר )נדיר( סביר שהאדם הוא בעל כישורים מספריים מצויינים. ציונים נמוכים בזכירת ספרות ארוך טוב 

ספרות ומעלה( לטובת זכרון  5פער גדול )מעידים על קושי בריכוז כתוצאה מחרדה או מתהליכי חשיבה חריגים. 

זכרון  מידע ואוצר מילים.קדימה יכול להצביע על ליקוי אורגני, במיוחד עם כל המבחן מקבל ציון נמוך יותר 

קדימה יותר פגיע לפגיעות בהמיספרה שמאלית, אחורה יותר פגיע לדטריורציה, זכרון קדימה די יציב בפניה. 

 אחורה יותר [גיע לפגיעה דיפוזית או ימנית.

  - אוצר מילים

 התפתחות מילולית. 

 ידע מילולי 

 אינטלגנציה מילולית כללית 

 ולית מצטברת. שימוש בשפה ויכולת ללמידה מיל 

 מדד גס ליעילות האינטלקטואלית האופטימלית. 

 רקע חינוכי. 

 טווח רעיונות, חוויות, או התענינויות שהנבדק רכש. 

  מייצג ידע מילולי מצטבר, ואת היכולת של אדם לבטא טווח רחב של רעיונות בקלות ובשטף. הוא מערב גם את

והתפתחות לשונית. זהו המבחן האמין ביותר, ובדומה  עושר המחשבות, זיכרון לטווח ארוך, יצירת מושגים,

לידיעות הוא עמיד לחסכים נוירולוגיים והפרעות פסיכולוגיות. למרות שתת מבחן זה יציב עם הגיל, הוא נוטה 

לרדת באנשים שהדגש שלהם הוא על כישורים ויזיומוטוריים יותר מאשר על מילוליים. אוצר מילים בדרך 

התחכום של הלמידה הבית ספרית והתרבותית. הוא תלוי באופן ניכר בסביבה חינוכית כלל משקף את האופי ו

הוא הכי פחות משתנה מהתת מבחנים וירידה מוקדמת אבל יכול להשתפר עם ניסיון ולמידה בית ספרית.  

הוא המדד היחיד היעיל ביותר  מתחת לציון באוצר מילים לעתים משקפת פגיעה ביעילות באותה פונקציה.

 מורבידי.-אינטלגנציה כללית, לכן הוא משמש להערכת פוטנציאל ולהערכת תפקוד פרהל

  בדומה להבנה וצד שווה אנליזה איכותית יכולה לספק מידע לגבי תהליכי החשיבה, רקע, חוויות חיים, ותגובה

חשיבה לתסכול. לעתים קרובות חשוב לבדוק תשובות שגויות כדי לקבוע האם אלו ניחושים, אסוציאציות, 

קונקרטית, אסוציאציות ביזריות או היגיון כוללני מדי. אפילו כשתשובה נכונה, שיקולים של סגנון הגישה 

 למילה ותכנים ספציפים יכולים להוסיף מידה.

  ציונים גבוהים מציעים אינטלגנציה כללית גבוהה, וכן שהנבדק יכול לשלוף באופן מתאים רעיונות מהעבר

יהם. אנשים עם ציון גבוה הם בעלי טווח התענינויות רחב, מאגר מידע כללי טוב, וליצור מושגים ביחס אל

ויכולים להיות בעלי צורך הישג גבוה. אוכלוסיות קליניות שמקבלות ציון גבוה במבחן זה, יתכן שעושות 

שימוש בהגנות קומפולסיביות או אינטלקטואליזציה. ציונים נמוכים מעידים על רקע חינוכי מוגבל, 

 נטלגנציה כללית נמוכה, התפתחותית לשונית נמוכה, חוסר היכרות עם השפה ו/או מוטיבציה נמוכה. אי

 חשבון -  



 3 

 .כישורים חישוביים 

 .זיכרון שמיעתי 

 יכולת לרצף 

 היגיון מספרי ומהירות של מניפולציה מספרית 

  .ריכוז וקשב/ הסחת דעת מועטת 

 עולם החיצון.קשר למציאות וערנות מנטלית: כלומר קשר אקטיבי ל 

 למידה בית ספרית )פריטים מוקדמים(/ידע נרכז 

 .)היגיון לוגי, אבסטרקציה, אנליזה של בעיות מספריות )פריטים מאוחרים 

   .הכישורים הנדרשים כדי להשלים \דורש ריכוז ממוקד כמו גם כישורים מתמטיים בסיסים ויכולת ליישמם

כך שציון נמוך סביר שמעיד על העדר ריכוז. מבחן זה יותר  מבחן זה, בדרך כלל מושגים כשאדם מגיע לתיכון,

מאתגר ומלחיץ מידיעות ומאוצר מילים, מפני שזהו מבחן תובעני יותר ומפני שיש מדידת זמן. לכן, אנשים 

בכדי לדעת אם אדם הגיב בשל קושי להתרכז או בשל העדר כישורים המושפעים מחרדה יראו השפעה שלילית. 

. מי שיש לו את הידע הנחוץ ים שגויים פעם שניה תוך שימוש בנייר ועיפרון וללא מגבלות זמןניתן לתת לו פריט

 אבל הוא נוטה להיסח דעת צריך להצליח בפריטים כך. 

  אנשים מרקע סוציו אקונומי גבוה, תלמידים צייתנים, ואנשים עם נטיות לאינטלקטואליזציה יצליחו בתת

שגים לימודיים. מאחר שמספרים מגיעים מהסביבה החיצונים ויוצרים מבחן זה. ידיעות וחשבון נותנים הי

סוציאליות. היסטריוניים שלא -חוק וכיוון, ישנם שמגיבים במרדנות. זה נכון במיוחד לגבי אישיויות אנטי

מקבלים בקלות הכוונה חיצונית וכלל נוטים לסרב לקחת אחריות להתנהגותם, יכולים גם שלא להצליח. אין 

זהו כלי דיאגנוסטי לאבחנות אלו, אלא שהוא עשוי לשקף אצלם את האופן בו הם מתייחסים פירושו ש

 לסביבה. 

  ציונים גבוהים מראים ערנות, יכולת לריכוז, חופש מהסח דעת, וזיכרון אודיטורי טוב לטווח קצר, וכן שימוש

חלש, העדר יכולת לריכוז, אפשרי בהגנות של אינטלקטואליזציה. ציונים נמוכים מעידים על היגיון מתמטי 

הסח דעת וזיכרון אודיטורי נמוך לטווח קצר. רקע חינוכי עני שבו כישורים מתמטיים לא פותחו יכול להסביר 

 ביצועים נמוכים.

 הבנה –  

 .הדגמה של ידע פרקטי 

 בגרות חברתית 

 .ידע על סטנדרטים קונבנציונלים של התנהגות 

 רירה מתאימה, ארגון ודגש על עובדות ויחסים.יכולת להעריך התנסויות קודמות: כלומר ב 

 .)חשיבה אבסטרקטית והכללה )פריטים מאוחרים בלבד 

  ,שיפוט חברתיeseesm ocmoc.או שיפוט בסיטואציות חברתיות פרקטיות , 

 .תפיסה של המיליה החברתי: למשל, מידע וידע על קודים חברתיים, תפקידים ובקרות חברתיות 

 רנות לעולם היום יומי.ערנות למציאות, הבנה וע 

  נחשב כמשקף את המידה שבה נבדק מציית לסטנדרטים קונבנציונאליים, את המידה שבה הרוויח

מבחן של  – IP מהזדמנויות תרבותיות בעבר, ומצפון מפותח דיו. נמצא יחד עם סידור תמונות בקורלציה עם 

הבנה הינה פירושים אישיותיים בוקסלר.  אינטלגנציה חברתית. בניגוד, חוקרים אחרים טענו שיש להיזהר עם

הבנה מערבת תגובה  לפחות בחלקה מבחן ידע, שנתמך על ידי המתאם הגבוה שלו עם ידיעות ואוצר מילים.
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אדפטיבית של האדם לסיטואציה שדורשת ממנו לבחור את הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם בעיה 

. במובן זה, הבנה יכולת לשימוש בידע לקבלת החלטות צריכה להיות בנוסף לידע רלבנטימסוימת. לנבדק 

הולכת צעד אחד קדימה מבחינת מורכבות וסינתזה שנדרשת בידיעות. בדומה לאוצר מילים וידיעות היא 

מודדת יכולת מילולית כללית. לנבדק צריכה להיות לא רק ידיעה אלא גם יכולת ליישם באופן קוהרנטי מתוך 

. לכן הבנה ציונים נמוכים בהרבה בהבנה בהשוואה לידיעות מציעים שהנבדק לא אורינטציה של פתרון בעיות

 משתמש ביעילות בידיעותיו.

  בהערכה של תגובות הנבדק, יכול להיות חשוב להבחין בין טיפול אקטואלי בחומר בכדי לספק תגובה מקורית

ל הבנה מלאה ויכולים פשוט לבין פשוט חזרה על חומר שנלמד הרבה. תשובות "תוכי" לשאלות לא מעידים ע

להיות מבוססים על ידע מהעבר ולא על פתרון בעיות מדויק, שיפוט טוב והיגיון אבסטראקטי. לכן, תשובות 

כלל אצבע, יכולות להעלות את מספר התשובות הנכונות. עם זאת, בפריטים מאוחרים תשובה נכונה דורשת 

 פים היטב אינטלגנציה להבדיל משינון.פתרון בעיות ברמה גבוהה, ופריטים אלו, עדיין משק

  משתנים אישיותיים, במיוחד כאלו הנוגעים לשיפוט, הם אזורים שחשוב להתייחס אליהם בהקשר של תת

זה. במיוחד כמות נמוכות של הסתגלות יכולות להפחיד ציונים בהבנה. קלינאים צריכים לבדוק את  מבחן

ית, ותגובות נסיבתיות. בניגוד, שיפוט טוב קשור ליכולת תבנית התגובות, שימוש בקלישאות, הבנה ליטראל

לעסוק בפעילות הדורשת הבחנה. כשל בפריטים קלים מצביע על שיפוט לקוי, אפילו אם פריטים מאוחרים 

וקשים נענים נכון. חשוב לשים לב להשלכות הרגשיות על תת מבחן זה, מאחר שתגובתיות רגשית משפיע על 

ועים סביבתיים. למשל, אנשים שטובים ביכולות אנליטיות ומשתמשים בכישורים הדרך שבה אדם מעריך איר

 אלו בכדי להימנע מרגשות, יכולים להראות קושי במרכיבים החברתיים ובסיטואציות המוצגות בהבנה. 

  בעלי ציון גבוה מראים מודעות למציאות, יכולת לציות חברתי, שיפוט טוב, ושימוש רגשי מתאים במידע. בעלי

יון נמוך במיוחד אם יש להם ציון שנמוך בארבע נקודות מתחת לאוצר מילים, יתכן שיש להם שיפוט פגום, צ

אימפולסיביות ועוינות כלפי הסביבה. בעלי הפרעה מנטלית נוטים להבנה נמוכה, שיכולה גם להיות תוצר של 

  ת.סוציאליו-הפרעה בתפיסות, חשיבה אידיוסינקרטית, אימפולסיביות או נטיות א

  - צד שווה

 חשיבה לוגית אבסטרקטית. 

 יצירת מושגים מילולית, או חשיבה מושגית. 

 הבחנה בין פרטים מהותיים לבלתי מהותיים. 

 יכולות אסוציאטיביות ביחד עם כישורים לשוניים. 

 מבחנים ביצועיים-תת

 המידה והאיכות של מגע לא מילולי עם הסביבה. 

 יים עם תגובות מוטוריות רלבנטיותהיכולת לאינטגרציה של גירויים תפיסת 

 היכולת לעבוד בסיטואציות קונקרטיות 

 היכולת לעבוד מהר 

 מרחבי.-היכולת להעריך מידע ויזואלי 

אם הפרט טוב באופן משמעותי בביצועי, יתכן שיש המבחנים הביצועיים בדרך כלל פחות מושפעים מרקע חינוכי. 

-תחת לחץ זמן, נטיה להשגים אקדמיים נמוכים, קיימת אפשרות ללו יכולת גבוהה לארגון תפיסתי, יכולת לעבוד 

acting out  עבריינות נוער(, אנשים שהינם(doer  ולאthinker אנשים מרקע סוציואקונומי נמוך, קיום של ליקוי ,

מילולי, כישורים מושגיים ועיבודיים אודיטוריים נמוכים, או שפתרון בעיות לטווח קצר מפותח אצלהם יותר 

. יתכן פגיעה בהמיספרה שמאלית, אבל לא בה במידה מובהק כמו לגבי תרון בעיות המבוסס על ידע מצטברמפ

 המיספרה ימנית. 
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-אוכלוסיות מסויימות צפויות להצליח יותר בביצועי: במיוחד ילדים, מתבגרים, בני תרבויות זרות בעיקר עם דו

פער בכיוון זה נמצא גם באוטיזם, פיגור שכלי, בעיות  במקרים אלו יש לשקול בנפרד את שני הסקלות. -לשוניים 

למידה, עבריינות, בעיות התנהגות או פסיכופתיה, אנשי ממקצועות )בעיקר צווארון כחול( המדגישים כישורים 

 מרחביים. -ויזיו

 האלמנטים המסבירים הבדלים אלו בין אוכלוסיות קשורים לצורך ללמוד שתי שפות, המידה בה הנחיות המבחן

תרבותיים )המידה -הובנו, היס והחוויה לעבודה עם אילוצי זמן, מידת הלטרליזציה, והבדלים תרבותיים, או תת

 בה קומוניקציה לא מילולית מודגשת(.

  - השלמת תמונות

 עירנות ויזואלית. 

 זיהוי ויזואלי )זיכרון ארוך טווח ויזואלי( 

 מודעות לפרטים בסביבה, קשר עם המציאות. 

 לם ביחד לחלקיו: יכולת מושגית ויזואלית.תפיסה של הש 

 יכולת להבחין בין פרטים מהותיים ללא מהותיים. 

 ריכוז ויזואלי מחובר עם היכולת לארגן ויזואלית את החומר. 

. הוא מערב גילוי של מבחן לא מילולי של ידע כללימבחן השלמת תמונות הוא מדד של ריכוז ויזואלי והוא -תת

ל ידי תשומת לב מדוייקת לסביבה תוך שימוש בזיכרון. הוא תלוי ושואב מההכרות של עקביות וחוסר עקביות ע

הפרט עם תרבותו. לכן מי שאינו מכיר את האלמנטים הרגילים של החברה האמריקאית יעשה לעתים קרובות 

 אדם יעשה שגיאות גם אם אינו מסוגל לקחת מרחקשגיאות בשל חוסר התנסות ולא בשל חוסר אינטלגנציה. 

, דבר שיקשה על ביצוע של הבחנות מדוייקות. למשל, אישיויות פסיביות, תלותיות עשויות לעשות רגשי מהחומר

שגיאות מפני שהם מבחינים בהעדר של אנשים השולטים בפעולות שבתמונה. תגובות טיפוסיות יכולות להיות 

סכיזופרנים עושים גם שגיאות "אין אף אחד שאוחז בצבת", "אין אנשים שחותרים בסירה" וכו'. מטופלים 

הקלפים האחרים" דבר שעולה בקנה אחד עם ציוניהם  48)קלף משחק( "חסרים  4טיפוסיות כמו לתמונה 

הנמוכים לעתים קרובות בסידור תמונות. לעתים, אנשים נגטיביסטיים, לא גמישים, אופוזיציונאלים יצהירו שלא 

 חסר דבר בתמונה. 

ם לזהות מידע ויזואלי מהותי, הם ערים, ומפגינים דיוק ויזואלי טוב. בעלי ציונים בעלי ציונים גבוהים מסוגלי

נמוכים הם בעלי ריכוז נמוך וארגון ויזואלי לא טוב. אימפולסיביות יכולה לגרום לביצוע נמוך מפני שהנבדק עשוי 

 לתת תגובה מהירה מבלי לנתח במדוייק את מכלול התמונה.

  - סידור תמונות

 ן )הבנה ומדידה של סיטואציה שלמה(. יכולת תכנו 

 צפי של השלכות 

 רצף זמני, ומושגי זמן.  

 אישיות לא מילוליות-הבנה מדוייקת של סיטואציות בין 

 יכולת להבין סיטואציה שלמה ולהעריך את השלכותיה. 

 אירגון ויזואלי ותפיסה של רמזים ויזואלים 

 מהירות של אסוסיאציות וארגון מידע.  

נו בעיקר מבחן של היכולת לתכנן, לפרש ולצפות במדוייק אירועים חברתיים בתוך קונטקסט מבחן זה הי-תת

תרבותי נתון. לכן, הרקע התרבותי של אדם יכול להשפיע על הביצוע שלו במבחן; נבדקים נורמליים עם רקע 

לו בזהיות. תרבותי חסר או שונה יתפקדו לעתים קרובות נמוך. משמעו שצריך לפרש תוצאות לגבי נבדקים א

. וקסלר אמר שהמבחן דורש מהנבדק לעשות שימוש באינטלגנציה כללית בסיטואציות חברתיות לא ורבליות
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אישית מעשית. פתרון הרצף דורש גם מידת -למעשה, כל אחד מהפריטים  דורש מהאדם להגיב לאינטראקציה בין

סידור המבחן משקף אינטלגנציה חברתית. לגבי המידה שבה  –מה של חוש הומור. עם זאת, צריך להיזהר בפירוש 

תמונות וסידור קוביות שניהם מדדים של אינטלגנציה לא ורבלית. אבל סידור תמונות תלוי הרבה יותר במשתנים 

תרבותיים. הוא דורש גם מאדם להעריך את המצב כולו לפני מתן התגובה הנכונה, בניגוד לסידור קוביות בו 

  י התקדמות במטלה במקטעים קטנים.אפשר לקבל ציון טוב גם על יד

סידור תמונות במידה מסויימת רגיש לפגיעות מוחיות, במיוחד כאלו הפוגעות בכישורים חברתיים לא ורבליים 

 )פירוט סוג הפגיעות, שם(. 

שתי גישות בכדי לקבל מידע נוסף איכותני מהמבחן. הראשון הוא לצפות ולרשום כיצד האדם מנסה לפתור את 

אם הוא בוחן את כל המצב או מתחיל אימפולסיבית להחליף בין הכרטיסים? האם הוא מתייאש בקלות הבעיה. ה

או מראה התמדה? לאחר שכל המבחן הושלם, הבוחן יכול לבקש את תיאור הסיפור. הסדרות שמניבות בדרך כלל 

רים לוגיים, דימיוניים, . השאלות הבאות חשובות במיוחד: האם הסיפו10, 8, 2את הסיפורים העשירים ביותר הן 

או ביזאריים? האם הם מקוריים או סטריאוטיפיים וקונבנציונאליים? האם הנבדק חושף יחס רגשי הנוגע לעצמו 

או ליחסיו הבין אישיים? האם שגירות הם תוצר של תפיסה שגוייה של פרטים ספציפיים או של הזנחה של 

 סים בתמונה או שאספקטים משמעותיים הוזנחו?התייחסות לפרטים? האם הנבדק שקל את כל סוגי היח

אנשים המקבלים ציון גבוה במבחן הם בדרך כלל מתוחכמים, בעלי אינטלגנציה חברתית גבוהה, ומראים יכולת 

. בעלי ציון נמוך עשויים להיות בעלי צמצום חשיבתי, קשיים לשער במהירות את ההשלכות של אקט ראשוני

 נמוך ]בבוחן?[ rapport-אישיים ו-י, חוש הומור חלש, קשיים ביחסים ביןבתכנון קדימה, עיבוד מידע איט

  – סידור קוביות

 אנליזה של השלם למרכיביו 

 ראיה מרחבית 

 המשגה לא ורבלית 

 קואורדינציה ויזיומוטוריות וארגון תפיסתי 

 יכולת להכיל מאמץ; ריכוז 

 מרחבית; מהירות מניפולציה ותפיסה-מוטורית-קואורדינציה ויזיו 

 

מערב כישורים לפיתרון בעיות לא ורבליות בשל הדגש על אנליזה של בעיה למרכיביה ואינטגרציה שלהם לשלם 

קוהסיבי. הנבדק צריך ליישם לוגיקה והיגיון באופן שיפתור בעיות של יחסים מרחביים. כמבחן להמשגה לא 

קוביות הוא מבחן אמין  ורבלית הוא דורש ארגון תפיסתי, ראיה מרחבית, והמשגה אבסטרקטית. סידור

. כדי לבצע בקורלציה גבוהה עם אינטלגנציה כללית, ואינו צפוי להיות מונמך אלא על ידי דיכאון ופגיעות אורגניות

היטב הנבדק צריך להיות מסוגל רמת הפשטה נקייה מקונקרטיות ליטרלית. הוא צריך להבין בין חלקים לשלם 

מבחן מערב כיולת להסיט את מסגרת ההתייחסות תוך שימור רמה על ידי כישורים אנליטיים וסינתטיים. ה

-גבוהה של גמישות. על הנבדק להיות מסוגל לעכב נטיות אימפולסיביות ולהתמיד במטלה. אלמנט חשוב בתת

מבחן זה הוא שהוא מאפשר לבוחן לצפות בתגובת הנבדק. נבדקים מסויימים מתיאשים בקלות בעוד אחרים 

מטלה גם מעבר למגבלות הזמן. בגישה למשימה, אחד ישים אימפולסיבית את הקוביות מתעקשים להשלים את ה

ברצף לא רנדומלי. האחר יראה רצף שיטתי. בכך הם חושפים את ההעדפה לפתרון בעיות סימולטני הוליסטי, או 

רית, מהירות לפתרון בעיות יותר שיטתי רצפי. תצפיות נוספות יכולות להראות העדפה ידנית, קואורדינציה מוטו

עיבוד מידע, עמידות לתסכולים, ויכולת להיזון ממשוב. סגנון רפלקטיבי במיוחד או קומפולסיבי יכול להנמיך 

 ביצועים בשל הזמן הנדרש להשלמת המשימה. לכן, חשוב לצפות ולרשום את ההבדלים בביצוע המשימה. 
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שמצוי גם במתאם גבוהה עם אינטלגציה סידור קוביות הוא מבחן לא ורבלי יחסית נקי מהשפעות תרבותיות 

כללית, הוא נמצא גם בקורלציה נמוכה עם רמת השכלה. מסיבה זו הוא מבחן טוב לבחון באופן בלתי מוטה 

 אנשים בעלי רקע תרבותי או השכלתי חריג. הוא גם מדד מצויין לפגיעות בהמיספרה ימנית )פירוט נוירולוגי שם(. 

מוטורית, יכולת ריכוז טובה, -מרחבית, מהירות ויזיו-לת טובה לתפיסה ראייתיתבעלי ציונים גבוהים מראים יכו

והמשגה לא ורבלית מצויינת. ציונים נמוכים מרמזים על כישורים מרחביים נמוכים, קשיים באינטגרציה 

 ויזואלית, ובעיות בהתמדה ושימור מאמץ. 

 

  - הרכבת עצמים

 מוטורי-יכולת להפיק ממשוב סנסורי 

 חסים בין חלקיםצפי של י 

 מוטורי-אירגון ויזיו 

 עיבוד סימולטני )הוליסטי(. 

 סינתיזה; הנחת דברים יחד בקונפיגורציה מוכרת 

 יכולת להבחין בין קונפיגורציות מוכרות 

 מהירות מניפולציה ותפיסה בתפיסת האופן שבו אוביקטים בלתי מוכרים מתייחסים זה לזה.  

יטה, בדומה לקידוד ולסידור קוביות.  הוא מודד את היכולת לזהות מבחן טוב של קואורדינציה מוטורית ושל

צורות מוכרות, ומערב גם יכולת לשער ולתכנן. עם זאת, הציונים צפויים לרמה גבוהה של תנודות, בעיקר בשל 

האפשרות להרכבה מקרית של חלקים נכונים יחד. תחום קרוב שיכול לגרום לבלבול הוא שאנשים בטווח הנמוך 

( מבצעים לעתים די טוב, בעוד שאנשים שהם מעל הממוצע יכולים לבצע די נמוך. 60-75נטלגנציה )של אי

המהימנות של מבחן חוזר נמוכה. הוא גם מדד מתון בלבד של אינטלגנציה כללית, ואינו בקורלציה גבוהה עם 

רות. בנוסף, מספר הסולם הכולל של ציונים. ובקיצור הוא תת מבחן חלש פסיכומטרית, וצריך לפרשו בזהי

 הפריטים נמוך כך שקשה לבחון בדיוק את היכולת הנבדקת. 

למרות זאת יתרונו )בדומה לקוביות וסידור תמונות( הוא בכך שהבוחן יכול לצפות בסגנון פתרון הבעיות של 

כזה  הנבדק ובתגובותיו להצלחה או כישלון. המבחן מציע סיטואציה "פתוחה" ואלו שיכולים לעבוד טוב בהקשר

יבצעו בדרך כלל היטב. לעומת זאת, אלו שיש להם ארגון ויזואלי נוקשה יתקעו עם רמז אחד מבלי לאפשר להם 

היסט של מסגרת ההתייחסות. חוסר גמישות כזה נראה לעתים קרובות באובססיביות קומפולסיביות. לעומת 

תאמה שלהם לקראת השלמת זאת, ארגון ויזואלי גמיש, מאפשר אינטגרציה מהירה של רמזים חדשים וה

המשימה. אותם תצפיות שרלבנטיות לסידור קוביות, רלבנטיות גם כאן: כולל, התמדה, ריכוז, העדפה ידנית, 

עמידות לתסכול, מהירות של עיבוד מידע, רפלקטיביות, אימפולסיביות ויכולת להיות ניזון ממשוב, כמו גם 

ירים יתר על המידה, רפלקטיביים, ו/או אובססיביים צפויים העדפה לפתרון סימולטני לעומת שלבי. במיוחד, זה

 לביצוע נמוך בשל אובדן נקודות הבונוס של הזמן. 

אנשים שמבצעים טוב מראים קואורדינציה תפיסתית מוטורית טובה, יכולת ארגון ויזואלי גבוהה, ויכולים עמדה 

מוטורית, קונקרטיות, וקשיים ביצירת המשגה -ומנטלית גמישה. בעלי ציונים נמוכים, מראים דיסאורגניזציה ויזי

 ויזואלית. 

בדומה לסידור תמונות המבחן רגיש לפגיעות מוחיות ימניות. אבל יש להיזהר בפירוש כזה בשל חוסר מהימנות 

 מספקת של המבחן.

  - קידוד/סימן מספר

 מהירות פסיכומוטורית 

 יכולת לעקוב אחר כיוונים 
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 מהירות רישום ודיוק 

 זואלי לטווח קצרזיכרון וי 

 כישורי נייר ועיפרון 

 היכולת ללמוד מטלה לא מוכרת; היכולת ללמוד ולהגיב לחומר ויזואלי חדש 

 רמת גמישות מסויימת; יכולת לזוז מסט מנטאלי 

 יכולת להתמיד במאמץ, קשב, ריכוז, ויעילות מנטלית 

 למידה אסוציאציטיבית ויכולת לחקות חומר ויזואלי שנלמד זה עתה 

 ליצירת רצף.יכולת  

מבחן זה. עם זאת, הפונקציה החשובה ביותר לציון גבוה היא -מוטורית נובעת מביצוע טוב בתת-אינטגרציה ויזיו

. מבחן זה מערב צירוף מתאים של זיכרון הספרות שנלמד זה עתה יחד עם הסימבול, כמו מהירות פסיכומוטורית

עילות בהביטואציה למחצה של ציור הסימבול. מוטורית שבעקבותיה הביצוע של פ-גם אורינטציה מרחבית

יד, יכולות קשב, זכרון לטווח קצר -המבחן דורש גם יכולת ללמוד משימה לא מוכרת, דיוק בקואורדינציה של עין

ויכולת לעבוד תחת לחץ. זוהי אינטראקציה מורכבת שיכולה להיות מופרעת בשל קושי בכל אחד מהיכולות 

קידוד רגיש מאוד להשפעות של פגמים אורגניים או שהינו תת מבחן מאוד יציב, שנמנו. בניגוד לאוצר מילים 

. במיוחד מטופלים דכאוניים או בלעי פגיעות מוחיות מתקשים בו. מבחן זה הוא המושפע ביותר על ידי תפקודיים

 . 20-24בהשוואה לקבוצת הגיל של  70-74הגיל כשהציון יורד כמעט למחצה בגילאי 

נמצא  45-54, ו18-19. מאידך, בגילאי WAIS-ו בקורלציה גבוהה עם שלושת הגורמים שנמצאו למבחן זה אינ-תת

בקורלציה עם חופש מהסחה. פירושו שלעתים יכול לשמש כתמיכה לפקטור של חופש מהסחה, אבל פחות מחשבון 

 או זכירת ספרות. 

יות רבות בכתיבה ובקריאה מוטורית, מתבקשת, לא מפתיע שאנשים עם התנסו-מאחר שקואורדינציה ויזו

מתאפיינים בציונים גבוהים. פונקציות שמעורבות במשימה הן מהירות קואורדינציה ויזואלית, מרחבית 

ומוטורית, כמו גם פעילות הביצוע של ציור הסימבולים. מאחר שמשימה זו דורשת קשב וקבלת החלטות מהירה, 

ינמיכו באופן ניכר את התוצאות. אפשר למתן קושי זה על  היסוס חרדתי, אובססיביות, שיקול דעת ופרפקציוניזם

ידי הבהרה לאנשים העושים רושם כזה שהם צריכים רק לתת תגובות ברורות אבל לא מושלמות. אנשים 

תחרותיים מאוד, שגם נוטים להיות חרדים בסיטואציות תחרותיות, יכולים גם להיות מושפעים לרעה. בנוסף 

ועים, גם האטה פסיכומוטורית במצבים דכאוניים או אורינטציה מבולבלת לחרדה שיכולה להוריד ביצ

בסכיזופרניה גורמת לירידה בביצוע. לכן מדד מסויים של רמת הדיכאון יכול להתקבל על ידי השוואה ההנמכה 

ת בקידוד ביחס למבחנים היציבים יותר. מבחן זה הוא גם הרגיש ביותר לכל סוג של פגיעה אורגנית ונוטה להיו

אחד הציונים הנמוכים ביותראצל אנשים עם בעיות למידה. אפילו בפגיעה מוחית מינימלית קידוד צפוי להיות 

הנמוך ביותר. בנוסף, אנשים עם סרטן המתפתח במהירות צפויים להיות עם ציונים נמוכים יותר מאנשים עם 

 סרטן מתפתח באיטיות. 

נמוכים או גבוהים יכולים להצביע על מגוון אפשרויות. פירושו  מאחר שהמבחן דורש כזה טווח של יכולות, ציונים

שצריך לעבוד קשה במיוחד כדי למצות את משמעות הציונים על ידי אינטגרציה של הציונים עם מדדים רלבנטיים 

מוטורית -אחרים, תצפיות התנהגותיות, היסטורית רפואית/אישית. בעלי ציונים גבוהים הם בעלי יכולות ויזיו

ות, יעילות מנטלית, יכולת ללמידה עכשוית של מידע חדש, ותגובות פסיכומוטוריות מהירות. בעלי ציונים מעול

 מוטורי פגוע, וקשב פגום. -נמוכים הם בעלי יכולת מופחתת ללמידה ויזואלית אסוציאטיבית, תפקוד ויזיו

 

 ]?[ Wisc-IIIרק  -חיפוש סימבולים 

  Wisc-IIIרק  -מבוכים 
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 או ראיה קדימהיכולת תכנון  

 ארגון תפיסתי 

 מוטורית ומהירות-קואורדינציה ויזיו 

 היגיון לא ורבאלי. 

 

 )פגיעות מוחיות )שם 

 :אוכלוסיות מיוחדות נוספות 

 א( קשיי למידה 

 

 

  קשיי למידה הינם הפרעה מורכבת, הטרוגנטית ולא מוגדרת היטב עם מגוון רחב של הופעות ותאוריות שונות

מרכזי לכולם הוא קשיים בפתוח של כישורים בקריאה )בדרך כלל( כתיבה, שמיעה, לגבי סיבותיהן. מרכיב 

דיבור, היגיון, איות או מתמטיקה. כל זה מסוכם לעתים כעיבוד מידע לוקה. איפיונים מרכזיים נוספים הם 

אה על קיום של אינטלגנציה תקינה, ופער בין השגים ליכולות, וכן שההפרעה היא אינטרינזית לאדם, ככל הנר

רקע של פגיעה במערכת העצבים המרכזית. חוסר ההשגים אינו בעיקרו תוצר של פגיעה איטלקטואלית )כמו 

 פיגור(, פגיעה מוחית, בעיות התנהגותיות, פגיעה סנסורית או חוסר הזדמנויות סביבתי.

 תוכנית  המטרה המרכזית באבחון היא ללמוד על כוחות וחולשות כדי להחליט על השמה מתאימה ולתכנן

אופטימלית. איזורים רלבנטים להערכה כוללים תהליכים התפתחותיים קוגניטיבים, הישגים, דרישות סביבה, 

תגובות אחרים לקושי של המטופל, ואינטראקציה אפשרית בין גורמים נוספים כמו הפחד מכשלון, הסתגלות 

סלר מיועדים בעיקר כדי לזהות את בין אישית כללית, היסטוריה משפחתית של קשיים דומים. הסולמות בווק

התפקוד הכולל של הפרט, וכוחות וחולשות קוגניטיביים, ולהוריד את האפשרות של פיגור. מבחנים אחרים 

מוטוריים, הערכה של -בדרך כלל נחוצים כמו מבחני הישג, מדדים של התנהגות אדפטיבית, מבחנים ויזיו

 ת והתנהגותיות. עיבוד שמיעתי וויזואלי, ומדדים לבעיות רגשיו

 יש ביצוע נמוך  -20%נעשה מאמץ ניכר ליצור פרופיל בווקסלר שמיוחד להפרעות למידה. ישנם עדויות לכך של

רק ששם חיפוש סימבולים מחליף  CPI -PPP-. בדומה בD PA -במתמטיקה, קידוד, ידיעות וזכירת ספרות 

ות של מהירות של עיבוד מידע, זכרון . ארבעת המבחנים הללו מדגישים את הפונקציI DA -את ידיעות 

מוטורית וכן כישורים מספריים ורצף )מתמטיקה וזכירת ספרות(. אלו -לטווח קצר, קואורדינציה ויזיו

ביצעו יחסית   DADAהפונקציות שבעלי הפרעות למידה מתקשים בהם. בהתאמה, ילדים שמאובחנים עם 

ות, מפני שהרבה ילדים לא הראו פרופיל כזה למרות נמוך בפקטור של היסח דעת. יש להשתמש במידע בזהיר

DADA / 

  גישה יותר עדינה ומורכבת להבנת קשיי למידה ממשיגה קשיי למידה כגבוהים על סטים שדורשים כישורים

מרחביים )הרכבת עצמים, הרכבת קוביות, השלמת תמונות( שבהם מעט רצף או כלל לא נחוץ. כישורים 

ד שווה, אוצר מילים(, ומבחנים שדורשים כישורי רצף )זכירת ספרות, קידוד, מושגיים הם באמצע )הבנה, צ

סידור תמונות( הם הנמוכים ביותר. אם כך, הכישורים המרחביים שלהם אמורים להיות טובים יותר 

מההמשגתיים, ואלו גבוהים מהרצפיים. קטגוריה רביעית, ידע נרכש )ידיעות, מתמטיקה, אוצר מילים( משמש 

 דקס גם למידה שהאדם צבר ידע בית ספרי וכישורים.גם כאינ
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 זמני, -הפרופיל הנ"ל מציע שהרבה מבעלי קשיי הלמידה מבצעים טוב במיוחד במשימות הדורשות עיבוד בו

הוליסטי של ההמיספירה הימנית )הרכבת עצמים, השלמת תמונות, הרכבת קוביות( וגרוע במשימות שדורשות 

תכנון, קריאה, ויכולות מספריות )זכירת ספרות, קידוד, סידור תמונות(. עיבוד רצפי, שמתבטא בקשיים ב

חוקר טען שתת מבחנים אלו מעידים על תפקוד נמוך סביב היכולת להוציא לפועל במשימה בה הנבדק נדרש 

להפנות קשב לגירוי בעת שהוא מבצע משימה מנטאלית אחרת. ממצאים לגבי הפרופיל הנ"ל לא היו אחידים 

יחודיים להפרעות למידה אלא גם לעבריינות למשל ואצל ילדים בעלי חבלה רגשית. יחד עם זאת ולא היו 

ארבעת הקטגוריות )מרחבית, מושגים, רצפית וידע נרכש( הן בעלי ערך לפריש של כוחות וחולשות של אנשים 

 עם קשיי למידה וכן לקבוצות אחרות. 

  )ב( ילדים מחוננים )שם 

  ג( מיעוטים אתניים )שם) 

  ד( עבריינות 

בדרך כלל מבצעים משמעותית יותר גבוה בתת מבחנים ביצועיים  acting outאנשים עם עבריינות והתנהגויות 

מבחנים שמייצגים הישגים אקדמיים )ידיעות, אוצר מילים, וחשבון( -מאשר במילוליים. במיוחד, ציונים בתת

-רובות בביצוע נמוך בהבנה. למרות שרוב תתצפויים להיות נמוכים, כשקשיים בשיפוט מסתמנים לעתים ק

המבחנים המילוליים נוטים להיות נמוכים יותר, צד שווה, שהינו מבחן חשיבה אבסטרקטיבי יחסית בלתי תלוי 

בחינוך, יכול להיות עדיין יחסית מוגבה. תבנית זו מייצגת את הקושי של אנשים אלו בהסתגלות וקונפורמיות 

גורמת להנמכה כוללת במבחנים שתלויים בהטמעה אדקווטית של ידע אקדמי לסביבה לימודית מובנית, ש

  מסורתי.

 


