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DSM-5, 2013

Utilitatea testelor CI

• Diagnostic diferențial în privința dizabilității 
intelectuale – un scor CI 70 

• Identificarea punctelor tari și slabe în cadrul 
profilului cognitiv
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David Wechsler
• Wechsler: 

▫ Inteligenta - capacitatea individului de a acţiona 
eficient, de a gândi raţional şi de a se confrunta 
adaptativ la mediu 

▫ Evaluarea inteligenţei - sarcini cât mai variate 
“un test particular, izolat de orice nu valorează 
mare lucru … ceea ce oferă o forţă demonstrativă 
este un fascicul de teste, un ansamblu din care 
păstrăm valoarea modală”. 

Wechsler, David (1939). The measurement of adult intelligence

Baltimore: Williams & Wilkins, p. 229.
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DAVID WECHSLER

Scale de inteligenţă

Scala de Inteligenta pentru Copii Wechsler (WISC)

Wechsler Intelligence Scale for Children (6-16:11 ani)

Scala de Inteligenta pentru Adulti Wechsler (WAIS)

Wechsler Adult Intelligence Scale (16-89 ani)

Scala de Inteligenta pentru Prescolari Wechsler (WPPSI)

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
(2:6- 7:3 ani)

WISC-IV

• A 4-a versiune a Scalei de Inteligenta pentru 
copii Wechsler (SUA, 2004)

• Versiuni anterioare: 1949, 1974, 1991

• Masoara ceea ce Wecshsler considera  
“inteligenta” intre 6 si 16.11 ani.

• WPPSI III – WISC IV - WAIS-IV

• 2:6- 7:3 ani - 6-16:11 ani – 16 -90:11 ani
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Revizuri aduse bateriei WISC-IV pe masura adaptarilor

Testul actual, WISC – IV are 15 subscale

WISC-IV - evolutie
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Subscale ale bateriei WISC-IV

1. Cuburi
2. Similitudini
3. Memorarea cifrelor
4. Concepte grafice
5. Codare
6. Vocabular
7. Secvente de litere si numere
8.Matrici
9. Intelegere verbala
10.Cautare de simboluri

11.Completare de imagini
12.Barare

13.Informatii
14.Aritmetica
15.Rationament verbal

1. Kohs (1923)
2. Stanford Binet
3. Stanford Binet
4. Psychological Coporation
5. Army Beta
6. Stanford Binet
7. Gold, Carpenter et al.(1997)
8.Raven (1938)
9. Stanford Binet/Army Alpha
10.Schneider & Shiffrin (1977) si  

Sternberg (1966)
11.Army Beta
12.Diller et al. (1974), Moran and Mefford 

(1959), and Talland and Schwab (1964)
13.Army Alpha
14.Stanford Binet
15.Kaplan’s Word Context Test (1950)

Structura subscalelor in WISC IV

• 3 nivele de analiza

▫ Nivelul I – Coeficientul de inteligenta total

▫ Nivelul II – 4 indici pe funcţii cognitive

▫ Nivelul III – 10 subscale individuale obligatorii
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Structura subscalelor in WISC IV

CI Total

Intelegere 

verbala

Memorie de 

lucru

Rationament 

perceptiv

Viteza de 

procesare

SIMILITUDINI

VOCABULAR

INTELEGERE

DIGIT SPAN

SECVENTA LITERE

CIFRE

(ARITMETICA)

CUBURI

IDENTIFICAREA 

CONCEPTELOR

MATRICI

CODAJ

CAUTARE DE 

SIMBOLURI

(INFORMATII)

(RATIONAMENT 

VERBAL)

(COMPLETARE DE

IMAGINI)

(BARAJ)
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Scoruri care se obtin dupa aplicarea

WISC-IV

• Scoruri brute (Raw scores) 

▫ scorul obtinut de subiect la fiecare subtest

• Scor standard

▫ Subscale (media = 10 si SD = 3)

▫ Indici (media = 100 si SD =15)

Combinarea scalelor pe indici

Inlocuirea unei scale obligatorii cu o scala suplimentara din acelasi indice
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Scoruri care se obtin dupa aplicarea 

WISC-IV
• Scoruri la cei 4 indici si CIT (Coef. Intelig. 

total)

▫ (media = 100 si SD = 15)

▫ Indicele de Intelegere Verbala

▫ Indicele de Rationament Perceptual

▫ Indicele de Memorie de Lucru

▫ Indicele de Viteza de Procesare

▫ CI general (40-160 )

Pasi in interpretarea rezultatelor

1. Calculul scorurilor standard (pentru fiecare 
subscala, 4 indici si IQG).

▫ Tabelele pentru subscale sunt pe varste

▫ Pentru indici si CIT trebuie raportate atat 
valoarea cat si intervalul de incredere

▫ Descrierea calitativa scorurilor
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Raportarea si descrierea CIT

2. Analiza masurii in care abilitatea intelectuala 
generala este reprezentativa.

- Se iau in calcul cei patru indici

- Se scade valoarea cea mai mica din valoarea cea 
mai mare

- Daca diferenta este mai mare decat 1,5 abateri 
standard (23 puncte) atunci CIT nu este omogen
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Pasi in interpretarea rezultatelor

3. Analiza masurii in care cei patru indici sunt 
reprezentativi/omogeni.

- Pentru fiecare din cei patru indici se scade cel 
mai mic scor din cel mai mare

- Se analizeaza daca diferenta este mai mare de 1,5 
abateri standard (5 puncte)

- Daca da, atunci indicele nu este reprezentativ; 

- Daca diferenta este mai mica de 5 puncte atunci 
se trece la pasul 4.

Pasi in interpretarea rezultatelor

4. Determinarea punctelor tari si a celor slabe
normative (in raport cu etalonul)

- Pasul acesta se face doar pentru indicii la care 
anterior s-a identificat ca sunt reprezentativi/
omogeni

- O valoare mai mare decat 115 este un punct tare 
normativ

- O valoare mai mica decat 85 este un punct slab 
normativ

- Valori cuprinse intre 85 si 115 sunt valori in limite
normale
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Punctelor tari /slabe normative

Pasi in interpretarea rezultatelor

5. Determinarea punctelor tari si a celor slabe 
personale

- Se calculeaza media celor 4 scoruri pe indici

- Se scade din aceasta valoare medie, fiecare 
indice intrepretabil (omogen)

- Se raporteaza daca diferenta dintre un index si 
media celor patru este semnificativa (tabel 4.3 
Manual)
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Pasi in interpretarea rezultatelor

6. Interpretarea fluctuatiilor

7. Analiza clinica a profilului

Validare de construct – Analiza

factoriala
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Studii de validare
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Profile cognitive – tulburări de limbaj

Profile cognitive – TS citire & matematică
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Profile cognitive - ADHD

Profile cognitive



21

Profile cognitive
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Profile cognitive

Sumarizare

• Diagnostic diferențial în privința dizabilității 
intelectuale – un scor CI 70 

• Identificarea punctelor tari și slabe în cadrul 
profilului cognitiv
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Va multumesc!

Intrebări 

• ancadobrean@psychology.ro


