
Η Κλίμακα Νοημοσύνης WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition) αποτελεί 
ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων 
και ενηλίκων, με ηλικίες από 16:0 έτη έως 90:11 έτη.

Η κλίμακα WAIS–IV αποτελεί την κορυφαία και συχνότερα χρησιμοποιούμενη  
κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων των ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρέχει μία πλήρη εικόνα των ικανοτήτων και του γνωστικού προφίλ του εξεταζόμενου και 
διευκολύνει τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. Τα αποτελέσματα συμβάλλουν 
στο σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων και σε αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια. 
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μίας πλήρους ψυχολογικής αξιολόγησης, προσφέρει πολύτιμη 
κλινική πληροφόρηση. 

Δομή της Κλίμακας:
	Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης (ΓΔΝ)

	4 Σύνθετοι Δείκτες (Λεκτική Κατανόηση, Αντιληπτικός Συλλογισμός, Εργαζόμενη Μνήμη, 
Ταχύτητα Επεξεργασίας)

	Βαθμολογίες Επεξεργασίας (για λεπτομερέστερη καταγραφή των γνωστικών διαδικασιών 
που εμπλέκονται στις υποδοκιμασίες)

Η Δύναμη του WAIS-IV:
	Σχεδιασμένο με βάση τη σύγχρονη θεώρηση για τη Νοημοσύνη

	Ενίσχυση μετρήσεων Εργαζόμενης Μνήμης, Ταχύτητας Επεξεργασίας και Ρέοντος 
Συλλογισμού

	Επικαιροποιημένες νόρμες και ενισχυμένες ψυχομετρικές ιδιότητες

Εφαρμογές:
Χρησιμοποιείται από κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους, σχολικούς ψυχολόγους που 
εργάζονται ιδιωτικά ή/και σε κλινικά, νοσοκομειακά, σχολικά, δικαστικά και πανεπιστημιακά 
πλαίσια για εφαρμογές όπως:

	Αξιολόγηση επιπέδου γνωστικής ή/ και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας σε 
ψυχιατρικούς ή νευρολογικούς ασθενείς

	Αξιολόγηση επίπτωσης εγκεφαλικών τραυμάτων

	Εντοπισμός νοητικής ανεπάρκειας

	Εντοπισμός μαθησιακών διαταραχών

	Αξιολόγηση γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών

	Αξιολόγηση νοητικής χαρισματικότητας
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Συγγραφέας: David Wechsler ∆είγµα της Ελληνικής Στάθµισης

Έτος ελληνικής έκδοσης: 2014 895 άτομα από 13 ηλικιακές κατηγορίες 16:0-17:11 έως 85:0-90:11

Ηλικίες: Έφηβοι και ενήλικες Φύλο: Αναλογία φύλου σύμφωνα με την κατανομή στον πληθυσμό

Τρόπος χορήγησης: Ατομικά
Γεωγραφική Περιοχή: ∆ιαστρωμάτωση με βάση τις γεωγραφικές 
περιοχές της Ελλάδας και τη δημογραφική κατανομή

∆ιάρκεια χορήγησης: 75 λεπτά Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρεις εκπαιδευτικές κατηγορίες

Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι 
με άδεια άσκησης επαγγέλματος

Σταθμίστηκε από την ΜΟΤΙΒΟ Εκδοτική Α.Ε. για λογαριασμό της NCS 
Pearson Inc.

Eπιστημονική Διεύθυνση της Ελληνικής Στάθμισης: 
Aριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια ∆ιαγνωστικών Μεθόδων και Συµβουλευτικής, Τµήµα 
Ψυχολογίας ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA 

Για την ορθή χρήση και αξιολόγηση της κλίμακας απαιτείται αντίστοιχη εκπαίδευση. 

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση –αποκλειστικός εγκεκριμένος εκπαιδευτής για τα τεστ της NCS Pearson Inc.– 

διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια εκπαίδευσης για το WAIS-IVGR.

Αν επιθυμείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το WAIS-IVGR πατήστε εδώ

http://motiboaxiologisi.toposbooks.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=4&Itemid=230

