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Absztrakt 

A jelen tanulmány

1
 célja, hogy megvizsgálja mérsékelten súlyos intellektuális képességzavarral élő felnőtteknek a Wechsler Adult Intelligence Scale 

(Fourth Edition) magyar változatában, a Wechsler Felnőtt Intelligenciatesztben (Negyedik kiadás) nyújtott teljesítményét, és 

összehasonlítsa a hasonló amerikai minta adataival. A magyar mintába bevont 40 IKZ felnőtt részben vagy teljes mértékben 

vizsgálható volt a teszttel, 87,5% esetében számolható volt Teljes teszt IQ (továbbiakban TtIQ), indexpontszámok még ennél is 

nagyobb arányban. Az összes indexpontszám átlag és a TtIQ az értelmi fogyatékosság tartományba esett (70 alatt), leginkább a 

mérsékelt (középsúlyos) övezetbe. Az intellektuális képességzavarral élő magyar minta az amerikaihoz hasonló intelligencia 

profilt, de alacsonyabb átlagos teljesítményt mutat a Verbális megértés Index összes szubtesztjében. 
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1. Bevezetés 

 

Intelligenciatesztelés és intellektuális képességzavar 

 

Az intelligenciavizsgálatok története a múlt század legelejére nyúlik vissza, erről 

részletesen olvasható LÁNYINÉ (2012) munkájában. A tesztelés szükségességének 

felismerése és a vizsgálóeljárások kialakítása szorosan összefonódik az intellektuális 

alulteljesítés témájával. Részben a gyakorlati szükségszerűség (pl. beiskolázás, katonai 

besorozás), részben a tudományos kíváncsiság, a kutatások facilitálták a fejlesztések 

megindulását és a vizsgálatok széles körű bevezetését. A többféle elméleti megközelítés 

közül, melyek az egyes intelligenciateszt típusok kialakításának elméleti hátterét adják, a 

Cattell, Horn és Carroll nevéhez fűződő Cattell-Horn-Carroll (továbbiakban CHC) teóriát 

                                                 
1 A tanulmány alapját képező vizsgálat a 2013-ban megvédett Intellektuális képességzavar és szociális kogníció c. 

doktori értekezés része volt. 



 

emeljük ki, mely a kognitív és akadémikus képességek (és azok zavarának) 

értelmezéséhez hasznos elméleti keretnek bizonyul, és a Wechsler típusú tesztek 

teoretikus hátterét is adja (RÓZSA et al. 2010). A CHC teória a legátfogóbb és empirikusan 

pszichometriailag alátámasztott magyarázó elmélete a kognitív és akadémikus 

képességek struktúrájának. A részletes történeti áttekintést itt mellőzve kiemeljük, hogy 

az 1990-es évek végén McGrew és munkatársai javasoltak Cattell és Horn valamint Carroll 

modelljeinek összegzésével egy integratív elméletet a kognitív képességek struktúrájának 

magyarázatára, ami CHC teória néven vált elfogadottá, és a multidimenzionális 

intelligenciatesztelés alapjává (ALFONSO et al. 2005). A kognitív képességek CHC teóriája 

az intelligencia hierarchikus modellje, amely kombinálja a Cattell és Horn-féle fliud (Gf) 

és kristályos (Gc) intelligencia megközelítést a Carroll-féle három rétegű modellel. Carroll 

modellje az első rétegben több mint 70 szűk tartományú képességet tartalmaz, melyek 

hátterét képezik a második réteg nyolc szélesebb másodrendű képességnek, amely a 

harmadik rétegben egy átfogó általános (G) intelligenciává áll össze (NEWTON et al., 2010). 

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az intellektuális képességekről mint egymásra 

épülő komplex rendszerről gondolkodjunk, és így az intellektuális képességzavar 

heterogén kognitív aspektusát differenciáltabban vizsgálhassuk és interpretálhassuk. 

Az intellektuális képességzavar (továbbiakban IKZ) – a gyógypedagógiai 

pszichológia szakmai terminológiára ajánlja, de jogszabályi környezetben, vagy 

a medicina világában egyelőre nem használatos a kifejezés az értelmi fogyatékosság 

elnevezés helyett – meghatározásában az egyik kritérium, hogy a sztenderdizált teszttel 

mért IQ értéke 70 alatt legyen (SCHALOCK 2010). Ezen belül az enyhe szintet 70 és 55-50 

IQ érték közé, a mérsékelt (az angol „moderate” szó tükörfordítása, a jelenleg használatos 

középsúlyos mértékű sérülésre utal) súlyossági fokot 55-50 és 40-35 IQ érték közé, a 

súlyos és igen súlyos fokot pedig 35 IQ érték alá teszi a DSM-IV. A 2013-ban megjelent 

DSM-5 pedig nem az IQ érékeket javasolja a képességzavaron belüli súlyossági mérték 

szerinti osztályozásra, hanem az adaptív funkcionálás színvonalát (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION 2013). 

Az IQ határértékek mindig is rugalmasan kezelendők voltak és fontos megemlíteni, 

hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre magyar adaptációban olyan intelligenciavizsgáló 

eljárás, amely 40 alatti IQ értéket képes mérni, így az IKZ alsó szintjének megítélésére 

nem alkalmasak jelenlegi tesztjeink. Az IKZ megállapítása egyébként sem alapulhat 

kizárólag az IQ értéken, az adaptív viselkedés, a fogalmi, szociális és praktikus funkciók 

minőségi érintettsége is, és a fejlődési periódusban való kialakulás (18 éves kor alatt) is 

szükséges a diagnózis megállapításához (SCHALOCK et al. 2010). Intelligenciaszint 

meghatározása tehát az egyik szükséges, de nem elégséges feltétele az IKZ diagnózisnak, 

és nem csak a diagnózishoz szükséges feltétel, hanem a már meglévő IKZ diagnózist 

kapott személyek sajátosságainak szakszerűbb megértéséhez, személyes szükségleteinek 

alaposabb felméréséhez is eszköz. Kutatás és gyakorlat tehát egyaránt használja az 

intelligenciamérést és profilanalízist szindróma-specifikus kognitív mintázatok feltárásá-

hoz, egyénre szabott támogatási, képzési és foglalkoztatási tervek kidolgozásához, 

esetleges progresszív idegrendszeri folyamatok nyomon követéséhez, bizonyos 

intervenciók hatékonyságának méréséhez stb. 



A WAIS-IV bemutatása 

A Wechsler Adult Intelligence Scale (Fourth Edition) magyar változata a Wechsler Felnőtt 

Intelligenciateszt – (Negyedik kiadás) WAIS-IV rövidítéssel használatos a hazai kutatási és 

klinikai használatban és szakirodalomban is, mi is ezt a gyakorlatot követjük. 

A teszt adott változatának kialakítását, történeti előzményeit és szerkezetét a WAIS-IV 

Technikai és értelmező kézikönyv (WECHSLER 2010a) részletesen tartalmazza, itt néhány 

fontosabb jellemzőt, a felépítés sajátosságait ismertetjük röviden, és az intellektuálisan 

érintett klinikai csoportokon végzett nemzetközi tapasztalatokat emeljük ki. 

 

A WAIS-IV teszt jellemzői 

A teszt jellemzőit indokolt alaposan áttekinteni, hiszen hazánkban a legutóbbi időkig 

használt felnőtt intelligenciavizsgáló eljárás 1971-ben került forgalomba MAWI néven, bár 

a kétezres évek elején elérhetővé vált a Woodcock-Johnson Kognitív Képességek Tesztje, 

ebben a népességcsoportban nincsenek vele publikált tapasztalatok. A MAWI az 1955-

ben Amerikában kiadott – és 1956-ban Németországban adaptált – Wechsler Adult 

Intelligence Scale (WAIS) magyar változata volt (RÓZSA et al. 2010). A több mint 55 év alatt 

az amerikai változat több revízión esett át, mely állomások a hazai gyakorlatból 

kimaradtak, illetve csak részben, a teszt gyermek változatán keresztül engedték sejtetni, 

hogy a felnőtt teszt is a korszerű neuropszichológia és kognitív pszichológia eredményeit 

beépítve alakulhatott át. A WAIS tesztet az Amerikai Egyesült Államokban a WAIS-R 

(1981) és a WAIS-III (1997) követte, 2008-ban jelent meg a WAIS-IV, magyarországi 

megjelenésének éve 2010. A köztes állomásokat nem elemezve most csak azt tekintjük át, 

hogy a hazánkban forgalomban lévő teszthez képest milyen változtatások történtek. A 

MAWI-hoz képest tehát a WAIS-IV 7 új szubtesztet, illetve számos, a szubtesztek alá 

rendelt új feladatot tartalmaz, míg bizonyos szubtesztek és feladatok teljesen kimaradtak, 

vagy átalakítva kerültek be. A MAWI teszt ismeretében tehát lényeges megújításra 

számíthatunk, de a WISC-IV teszt ismeretében is találunk a WAIS-IV-ben strukturális 

különbségeket és tartalmi újdonságokat is.  

 

A WAIS-IV teszt szerkezete 

Az 1. ábra mutatja be a teszt egyes szubtesztjeinek és indexeinek szerkezetét. (A 

továbbiakban az 1. ábrán jelzett rövidítéseket használjuk az adott szubtesztek és 

összesített csoportpontok megnevezésére.) Az intelligenciaszint és -profil meghatározása 

során a WISC-IV-ből már ismert alap- és kiegészítő szubteszt szerkezettel, összesített 

csoportpontokkal (négy index-szel, a teljes teszt IQ-val és további értelmezési lehetőséget 

nyújtó két index-szel) találkozunk, a WAIS-IV is szakít tehát a korábbról ismert verbális és 

performációs IQ dichotómiával.  

 



 

 

1. ábra. (Forrás: WECHSLER 2010a) 

 

 

A teljes eljárás 10 alap- és 5 kiegészítő szubtesztet tartalmaz. A MAWI 11 szubtesztjéből  

7 megmaradt a WAIS-IV alap-szubtesztjei között: Általános ismeret, Számolás, Közös 

jelentés, Számterjedelem, Szókincs, Szám-szimbólum (Kódolás néven) és Mozaik-próba. 

Az Általános megértés és a Képkiegészítés kiegészítő szubteszt lett, a Képrendezés és 

Szintézis pedig kikerült az új eljárásból.  

 

Értelmezési lépések 

A klinikai szintű teljes profilelemzés során először a teljes teszt IQ-t, majd az egyes 

indexeket írjuk le és jellemezzük, ezt követően az indexszintű eltérések összehasonlítása 

történik, majd az erősségek és gyengeségek meghatározása, a szubtesztszintű 

diszkrepanciák összehasonlító értékelése, a szubteszteken belüli mintázat minőségi 

elemzése következik, az eredmények értelmezése a folyamatelemzéssel zárul. 

Verbális megértés Index (VmI) 

Alap-szubtesztek 

Közös jelentés (Kj) 

Szókincs (Szki) 

Általános ismeretek (Ái) 

 

Kiegészítő szubteszt 

Általános megértés (Ám) 

Perceptuális következtetés Index (PkI) 

Alap-szubtesztek 

Mozaik-próba (M) 

Mátrix-következtetés (Mx) Új! 

Mintakirakó (Mk) Új! 

 

Kiegészítő szubtesztek 

Súlybecslés (Sb) Új! 

Képkiegészítés (Kk) 

Munkamemória Index (MmI) 

Alap-szubtesztek 

Számterjedelem (Szter) részben Új! 

Számolás (Sz) 

 

Kiegészítő szubteszt 

Betű-szám szekvencia (Bsz) Új! 

 

 

 

Feldolgozási sebesség Index (FsI) 

Alap-szubtesztek 

Szimbólumkeresés (Szk) Új! 

Kódolás (K) 

 

Kiegészítő szubteszt 

Törlés (T) Új! 

 

 

 

Teljes teszt IQ (TtIQ) 

Kognitív készségek Index (KkI) 

(alap-szubtesztekből) 

 

Általános képesség Index (ÁkI) 

(alap-szubtesztekből) 



Nemzetközi tapasztalatok 

Három könyv, SATTLER (2009), LICHTENBERGER (2009) és WEISS (2010) munkája tárgyalja 

egy-egy fejezetben a WAIS-IV használhatóságát több klinikai - ezen belül IKZ-val élő – 

populáció esetében, de mindhárman a WAIS-IV Technikai és értelmező kézikönyvben 

(WECHSLER 2010a) publikált klinikai minta eredményeit idézik. Jelenleg a nemzetközi 

szakirodalomban nem áll rendelkezésre más IKZ mintára vonatkozó publikáció. A hazai 

populáció eredményeinek összehasonlító elemzésekor tehát mi is ezekkel – a nemzetközi 

szakirodalomban egyelőre kizárólagosan publikált – eredményekkel dolgoztunk. IKZ-val 

élő felnőttek WAIS-IV teszttel történő vizsgálatának hazai tapasztalatait vetettük össze az 

amerikai klinikai vizsgálatok ugyanezen csoportjában kapott eredményekkel 

 

 

2. Módszer 

 

2.1. Résztvevők 

 

A hazai speciális, klinikai mintán történő vizsgálat 2011-2012-ben zajlott, 40 IKZ-val élő 

felnőtt került be a kutatásba (57,5%-a, 23 fő férfi), oktatási intézményekben tanuló vagy 

nappali ellátást nyújtó szociális intézményekben elhelyezett, lakóotthonokban vagy 

családban élő felnőttekből állítottuk össze a mintát, egy részük nyílt munkaerőpiacon 

vagy támogatott foglalkoztatás keretében dolgozott. A vizsgált személyek a diagnózist 

gyermekkorukban kapták az adott szakértői bizottságtól (BNO F71-es kód). A törvényes 

képviselő és a nagykorú vizsgálati személy minden esetben tájékozott beleegyező 

nyilatkozatott adott. A teljes minta életkora 17,5 és 41,1 év között szóródott (átlag: 27,13; 

szórás: 6,84), a nők és férfiak életkora között nem volt szignifikáns különbség. Kóreredet 

szerint a minta jelentős része (82,5%, 33 fő) Down-szindrómás (DS), 7,5-7,5%-a (3-3 fő) 

Williams-szindrómás (WS) ill. fragilis X-szindrómás (FXS), 2,5% (1 fő) esetében pedig az 

IKZ kóreredete ismeretlen, mindannyian középsúlyos mértékű értelmi fogyatékosság 

(F71 – közepes mentális retardáció) BNO kódot kaptak korábban. A minta 30%-ában (12 

fő) az intellektuális képességek problémájához csatlakozó beszédprobléma is előfordult, 

néhányan hangzó beszéddel a vizsgálati helyzetben nem (1 fő) vagy nagyon nehezen (4 

fő) és/vagy erős dadogással (8 fő) kommunikáltak. A mintába kerülést kizáró ok volt, ha 

csatlakozó súlyos mértékű érzékszervi sérülés és/vagy mozgáskorlátozottság állt fent, 

és/vagy ha központi idegrendszerre ható gyógyszert SZEDETT a személy. 

Jelen tanulmány részben a hazai mintán kapott eredmények ismertetésére koncentrál, 

részben össze kívánja vetni a kapott eredményeket a nemzetközi szakirodalomban fellel-

hető eredményekkel, ezért az amerikai vizsgálati minta jellegzetességeit is itt ismertetjük. 

Az amerikai IKZ minta demográfiai adatait LICHTENBERGER et al. (2009) közli, a WAIS-

IV Technikai és értelmező kézikönyvben (WECHSLER 2010a) is állnak rendelkezésünkre 

adatok, valamint ezekkel teljesen összhangban SATTLER (2009) és WEISS (2010) is idézi a 

standardizálással párhuzamosan futó klinikai vizsgálatokat. Ezek szerint 31 fő 16-63 év 

közötti (átlag: 30,5 év) nem intézményben lakó, mérsékelten súlyos IKZ-val élő személy 



 

került bevonásra (61,3%-a, 19 fő férfi) – több más csoport mellett, amelyekre itt nem 

térünk ki – a klinikai mintába. Sem a magyar, sem az amerikai minta nem volt 

reprezentatív. Szűkebb életkori spektrumban, de magasabb elemszámmal dolgozott a 

magyar vizsgálat. A két minta jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze. 

 

Vizsgálat Életkor (év) Nem (%) 

 N Minimum Maximum Átlag Szórás Férfi Nő 

magyar 40 17,50 41,10 27,13 6,84 57,50 42,50 

amerikai 31 16,00 63,00 30,50 13,80 61,30 38,70 

1. táblázat. Életkori átlagok és szórás, a nemi arány az IKZ-val élő felnőttek magyar és 

amerikai mintájában 

 

 

2.2. Eszköz és eljárás 

A WAIS-IV teszt egy nagyobb hazai kutatás részeként került felvételre. A tesztfelvétel 

egyéni helyzetben történt, néhány esetben – a vizsgálati személy beleegyezésével – 

kutatási asszisztens(ek) vagy érdeklődő szülő jelenlétében. A tesztfelvevő minden 

esetben ugyanaz volt. A vizsgálati helyzet egy rövid beszélgetéssel indult, egyrészt a 

megfelelő rapport kialakítása, másrészt a kommunikációs és kooperációs képesség 

felmérése céljából. Ezt követően a teszt 10 alap-szubtesztje egy ülésben került felvételre, 

szükség esetén egyszeri, néhány perces pihenő beiktatásával, amikor is a vizsgálati 

személy nem hagyta el a helyiséget. A tesztfelvétel után néhány perces levezető 

beszélgetés zárta a helyzetet, a nagyobb kutatásban alkalmazott további eljárások és 

vizsgálatok más alkalommal történtek. 

 

 

2.3. Adatelemzés 

Az adatok elemzése IBM SPSS Statistic 20 programcsomaggal történt. A különböző 

etiológiájú IKZ-val élő vizsgálati személyeket jelen tanulmányban egy mintának kezeltük. 

Az eredmények ismertetése során leíró statisztikai elemzést, korrelációt és t-próbát 

használtunk. 

 

 

3. Eredmények 

 

3.1. Lehetséges hibaforrások 

 

A WAIS-IV eredmények részletes áttekintése előtt fontos megemlíteni, hogy az 

intelligenciatesztelés során több hibatípussal is szükséges számolni: „véletlen” (chance 

error) és „rendszeres” (systematic error) hiba típusokat különböztet meg a szakirodalom 

(WHITAKER 2010b). Mivel az IKZ mintán felvett WAIS-IV teszt magyar változatával 

kapcsolatos tapasztalatokról idáig nem született publikáció, ezért fontos áttekinteni a 

hibalehetőségek valószínűségét és befolyásoló hatását az eredményekre. Az egyik „rend-

szeres” hiba a Flynn-hatás néven ismert jelenség, mely szerint a sztenderdizálás évétől 



számítva évenként 0,3 ponttal magasabb a mért IQ a személy valós teljesítményénél. 

FLYNN (2006) szerint ez a hatás érvényes, sőt akár fokozott az alacsony – 55-70 IQ közötti 

– övezetben is. Más szerzők vizsgálatai azt mutatják, hogy a hatás következményei az 

egész populációban tetten érhetők, de az alacsony intellektuális övezetben inkább 

pontszámcsökkenés tapasztalható (WHITAKER 2010a). Jelen vizsgálat szempontjából a 

Flynn-hatás mint hibalehetőség nem áll fent, a WAIS-IV magyar sztenderdjének 

megjelenése (2010) és a vizsgálatok megkezdése (2011) között egy év sem telt el. 

A másik „rendszeres” hiba a különböző IQ tesztek által esetenként magasabb vagy 

alacsonyabb mért IQ eredmény ugyanazon vizsgálati személy esetében (WHITAKER et al. 

2010). SILVERMAN et al. (2010) egy nagyobb szabású vizsgálatban bizonyította a jelenséget, 

Stanford-Binet és WAIS IQ értékeket hasonlított össze 74 IKZ-val élő felnőtt esetében, és 

azt találta, hogy a WAIS IQ átlagosan 16,7 ponttal volt magasabb a Stanford-Binet értéknél. 

Érdekes lenne ezt a fajta hibatípust vizsgálni a WAIS-IV magyar változatának esetében is, 

ám hazánkban – bár sokáig használatos volt a Stanford-Binet teszt adaptált gyermek 

változata (Budapesti-Binet néven) –, a felnőtt változat nem került adaptálásra, így ezt nem 

lehetett vizsgálni. 

A harmadik „rendszeres” hiba forrása a padlóhatás. Az IQ meghatározása érdekében 

a Wechsler-típusú tesztekben az egyes szubtesztek feladataira az elért teljesítménytől 

függően nyerspontot kap a vizsgálati személy, a nyerspontok az életkori standardok 

szerint értékpontokra konvertálódnak. Az értékpontok 1 és 19 pont közötti tartományba 

eshetnek, így esetenként az is előfordulhat, hogy a vizsgálati személy egy szubtesztben 

nyújtott 0 nyerspont teljesítményére 1 értékpontot kap, ezt a jelenséget nevezzük padló 

hatásnak. A 0 nyerspont jelentése, hogy a vizsgálati személy képességeit az adott 

szubteszt feladataival nem lehet mérni (WECHSLER 2010b). A magyar mintában az egyes 

szubtesztekben előforduló padlóhatás arányát a 2. ábra foglalja össze.  

2. ábra. Az egyes szubtesztekben elért 0 nyerspont százalékos aránya (%) a magyar 

mintában. 
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A Mozaik-próba és a Mátrix következtetés esetében legalább az első feladat mindegyik 

vizsgálati személy számára teljesíthető volt, tehát ezekben a szubtesztekben nem kell a 

padlóhatással számolnunk, az adatok a valós – ebben az intelligencia övezetben ezzel a 

teszttel jól mérhető – teljesítményt mutatják. Ezzel szemben a Közös jelentés és a 

Szimbólumkeresés a vizsgálati személyek több mint 22%-ánál nem teszi lehetővé a 

teljesítmény reális felmérését, tehát ezekben a szubtesztekben már az első feladat is túl 

nehéz, vagy nem érthető meg a mérsékelten súlyos intellektuális képességzavarral élő 

személyek csaknem negyedének. 

A 0 nyerspontra 1 értékpont adható, jelen vizsgálatban ezt akkor adtuk meg, ha az 

egyes indexek alá tartozó szubtesztek közül csak az egyikben fordult elő 0 nyerspont, a 

többiben értékelhető teljesítményt nyújtott a vizsgálati személy. Az így kapott szubteszt 

értékpontok a 3. ábrán láthatók. 

3. ábra. Padlóhatás miatt nem számolható szubteszt értékpontok százalékos aránya 

a magyar mintában (%). 

 

A legjelentősebb mértékű (10%) 0 értékponttal a Szimbólumkeresés és a Kódolás 

szubtesztben találkozunk, ennél jobb a teljesítmény (7,5%), vagyis kevesebb a hiány a Közös 

jelentés és az Általános ismeret szubtesztekben, és még jobb (2,5% vagyis 1-1 fő) a Szám-

terjedelem, Szókincs és Számolás szubtesztekben. A Mozaik-próbában, a Mátrix-következ-

tetésben – ahogy a 2. ábrán látható – mindegyik vizsgálati személynek sikerült legalább egy 

feladatot érvényesen megoldani, a Mintakirakóban pedig az előforduló 3 fő (7,5% ld. 2. 

ábra) 0 nyerspontos megoldása minden esetben ért értékpontot, mert a másik két, 

Perceptuális következtetés Index alá tartozó szubtesztben érvényes nyerspontot szereztek. 

A 4. ábra az egyes indexek és a teljes tesz IQ (TtIQ) kiszámíthatóságának hiányait 

foglalja össze. A Perceptuális következtetés Indexet a padlóhatás nem érinti, minden 

vizsgálati személy esetében érvényes indexpontszámot kaptunk. Teljes teszt IQ és 

Kognitív készségek Index öt esetben, Feldolgozási sebesség Index négy esetben, Verbális 

megértés és Általános képességek Index három esetben, Munkamemória Index egy 

esetben nem volt számolható. 

Padlóhatás miatt nem számolható szubteszt értékpontok százalékos 

aránya a magyar mintában (%)
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Összességében tehát a padlóhatás miatt az elvileg felvehető szubtesztek 4,25%-nál (17 

szubteszt) nem kaptunk értékelhető teljesítményt, a minta 12,5%-a (5 fő) osztozott ezen a 

17 szubteszten. Elmondható, hogy a mérsékelten súlyos intellektuális képességzavarral 

élő felnőttek mintájában a személyek 87,5%-a teljes értékűen vizsgálható a WAIS-IV 

teszttel. Ez az eredmény ebben az összetett nehézségekkel élő populációban ígéretesnek 

tűnik. Az eredmények feldolgozása során az adott változóban a padlóhatás miatt érintett 

vizsgálati személyeket kihagytuk. 

 

4. ábra. Padlóhatás miatt nem számolható indexek százalékos aránya a magyar 

mintában (%) 

 

 

 

3.2. A teljes teszt IQ és a főskála átlagok 

 

A 40 vizsgálati személy adatai a PkI esetében álltak rendelkezésre, a padlóhatás miatt a 

VmI-t 37 fő, az MmI-t 39 fő, az FsI-t 36 fő, a TtIQ-t 35 fő adataiból számoltuk. A 2. táblázat 

az összesített csoportpontok átlagait és szórásait tartalmazza.  

 

szubteszt és összesített 

csoportpontok 
N átlag szórás 

TtIQ 35 46,54 4,71 

VmI 37 53,54 5,66 

PkI 40 55,00 5,62 

MmI 39 51,74 3,39 

FsI 36 52,97 6,35 

ÁkI 37 49,00 6,07 

KkI 35 43,09 4,88 

2. táblázat. Összesített csoportpont átlagok a WAIS-IV tesztben IKZ-val élő felnőttek 

magyar mintáján 

Padlóhatás miatt nem számolható indexek százalékos aránya a 

magyar mintában (%)
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A TtIQ 35 személy esetében volt számolható, „általában ez tekinthető az általános 

kognitív képességek legérvényesebb mérőszámának” (WECHSLER 2010b: 8) jelen 

vizsgálatban átlagos értéke 46,54, szórása 4,71, vagyis a minta átlagos teljesítménye 

valóban a mérsékelten súlyos IKZ-ra jellemző IQ-t mutat, 3 szórás tartománnyal a tipikus 

populáció átlaga alatt van, a csoportpontszámok szórása kicsi. Érdemes megjegyezni, 

hogy 50 vagy afölötti TtIQ eredménye a korábbi életút során „középsúlyosnak” minősített 

minta 22,5%-ának volt. A TtIQ legalacsonyabb értéke a teszt által lehetővé tett 

legalacsonyabb, 40 volt, 1 fő (DS diagnózisú fiatal nő) érte ezt el, mivel korábban 

gondoskodtunk a padlóhatás kiküszöböléséről, ezért ez reális teljesítménynek tekinthető. 

A legmagasabb elért érték 59 volt, 1 fő (szintén DS diagnózisú fiatal nő) érte ezt el, ez a 

teljesítmény elméletileg kívül esik a mérsékelten súlyos IKZ IQ tartományán. 

A Verbális megértés Index átlaga 53,54, szórása 5,66. A legalacsonyabb érték ebben az 

esetben is a tesztben elérhető minimum, vagyis 50 volt, ezt 14 fő (a minta 35%-a) érte el, 

a legmagasabb 72, 1 fő érte el (WS diagnózisú fiatal férfi). 

A Perceptuális következtetés Index átlaga az összesített csoportpontok közül a 

legmagasabb: 55, szórása 5,62. Ez a mutató a teljes mintán számolható volt. A 

legalacsonyabb érték 50 volt (22,5%) a legmagasabb 69 (7,5%). A PkI estében érdekes, 

hogy a minta 37,5%-a, több mint egy harmada, 55 fölötti értéket ért el. 

A Munkamemória Index átlaga 51,74, szórása 3,39, itt is a legalacsonyabb érték 50 volt, 

a 39 fős minta 72,5%-a érte ezt el, a legmagasabb 63 volt, a minta 12,8%-a volt 55 fölött. 

A Feldolgozási sebesség Index átlagértéke 52,97, szórása 6,35, a legalacsonyabb érték 

50 volt (67,5%), a legmagasabb 76, 1 fő (FXS diagnózisú fiatal férfi) érte ezt el, a minta 27,5%-

a ért el 55 pontnál jobb teljesítményt. Az 5. ábra a magyar minta összesített profilját ábrázolja. 

 

5. ábra. A mérsékelt intellektuális képességzavarral élő felnőttek magyar mintájának 

összesített WAIS-IV profilja. 

A mérsékelt intellektuális képességzavar élő felnőttek magyar 

mintájának összeített WAIS-IV profilja
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Az IKZ minta kognitív jellegzetességeinek minél teljesebb megértése érdekében fontos 

a rendelkezésre álló lehetséges indexek eredményeit megismerni. A WAIS-IV teszt 

lehetővé teszi, hogy két járulékos indexet is számoljunk az eredményekből. Az inkább 

verbális és perceptuális működést igénylő Általános képességek Indexet (VmI és PkI 

összesítése) és az információfeldolgozási hatékonyságot mutató Kognitív készségek 

Indexet (MmI és FsI összesítése). Mindkét index legalacsonyabb értéke 40 lehet, az ÁkI 

esetében a minta 5%-a, a KkI esetében a minta 52,5%-a érte ezt el. Az átlagok és szórások 

alakulása: ÁkI 49 (6,07), KkI 43,09 (4,88). 

 

 

3.3. Index szintű eltérések összehasonlítása 

 

Érdemes megvizsgálni az indexszintű együttjárásokat és pontszám-eltéréseket is. Pearson-

féle korrelációt és páros mintás t-próbát használtunk erre. A szignifikáns együttjárásokat 

a 3. táblázat foglalja össze. A PkI és MmI, valamint az FsI és MmI indexpárokon kívül az 

összes indexpár szignifikáns együttjárást mutat.  

 

Index párok N r Szignifikancia szint 

VmI & PkI 37 0,35 0,032 

VmI & MmI 37 0,71 0,001 

VmI & FsI 35 0,39 0,019 

VmI & TtIQ 35 0,80 0,001 

PkI & FsI 36 0,65 0,001 

PkI & TtIQ 35 0,77 0,001 

TtIQ & ÁkI 35 0,97 0,001 

ÁkI & KkI 35 0,79 0,001 

3. táblázat. A WAIS-IV indexek közötti korreláció vizsgálata a magyar IKZ mintában 

 

 

Szignifikáns különbségeket is találunk egyes összesített csoportpontok között. A 4. 

táblázat foglalja ezeket össze. A hagyományosan vizsgált pár, a korábbi elnevezése szerint 

verbális és performációs kvóciens, jelenlegi használatában VmI-PkI között nem kaptunk 

szignifikáns különbséget. A VmI-FsI és az FsI-MmI párok értékpontátlagai sem 

különböztek jelentős mértékben egymástól. Munkamemória és feldolgozási sebességhez 

kapcsolódó problémára utal, hogy szignifikáns különbséget kaptunk a VmI-MmI, és a PkI-

FsI párokban. Ilyenkor mindenképpen fontos az ÁkI kiszámolása is. Ennek nyomán 

látszik, hogy a relatíve jobb ÁkI szignifikánsan különbözik mind a TtIQ-tól, mind a KkI-

tól (az ÁkI javára). A szakirodalom szerint a TtIQ<ÁkI diszkrepancia több klinikai 

populációban, így IKZ-ban is jelentős mértékű lehet, általában munkamemória és/vagy 

feldolgozási sebességhez kapcsolódó neuropszichológiai problémákra utal, amik a 

relative alacsonyabb TtIQ-ban jelennek meg (WECHSLER 2010a). 



 

szubteszt párok t szignifikancia szint 

VmI - MmI 2,56 0,015 

VmI - TtIQ 12,21 0,001 

PkI - MmI 3,66 0,001 

PkI - FsI 3,04 0,004 

PkI - TtIQ 14,96 0,001 

TtIQ - ÁkI -10,26 0,001 

ÁkI - KkI 10,54 0,001 

4. táblázat. Szignifikáns különbségek az összesített csoportpontok között a magyar IKZ 

mintában 

 

 

3.4. A szubteszt szintű eredmények 

A szubteszt eredmények mintázatának minőségi elemzése fontos lépés a profil-

elemzésben. A 5. táblázat a számszerű eredményeket mutatja. A korábban tárgyalt 

padlóhatás miatti 0 nyerspontok kizárása után minden szubtesztben érvényes 

teljesítményt takar az elért legalacsonyabb 1 pont. Az átlagos eredmények 2,45 és 1,31 

közötti értéket vesznek fel. Az elméletre alapozott előzetes becslések szerint az IKZ-val 

élő populációban 2,5-1 közötti értékpontokat várunk. A várható kognitív teljesítmény 2 

szórástartománnyal az átlag alatt van. A jelen minta adatai ezt támasztják alá. A 

legalacsonyabb megszerezhető pont mindegyik szubtesztben előfordult, a legmagasabb 

értékpontot (7) pontot a Szimbólumkeresés és az Általános ismeret szubtesztekben 

találjuk. 

 

szubteszt N Min Max Átlag Szórás 

M 40 1 6 2,38 1,61 

Kj 37 1 5 1,51 0,90 

Szter 39 1 4 1,33 0,74 

Mx 40 1 5 2,20 1,24 

Szki 39 1 6 2,28 1,32 

Sz 39 1 4 1,33 0,70 

Szk 36 1 7 1,67 1,45 

Mk 40 1 4 2,45 0,96 

Ái 37 1 7 2,08 1,46 

K 36 1 4 1,31 0,82 

5. táblázat. WAIS-IV szubteszt eredmények IKZ-val élő felnőttek magyar mintáján 

 



A 6. ábra a szubtesztek átlagos értékpontjait az indexek alá rendezve mutatja.  

6. ábra. WAIS-IV profil a szubtesztenkénti értékpontok alapján IKZ-val élő felnőttek 

magyar mintáján 

 

 

Az erősségek és gyengeségek meghatározása szubtesztszinten is fontos. A jelentősen 

alacsony szubteszt értékpontok miatt viszonylagos erősségekről és gyengeségekről be-

szélhetünk (7. ábra), hiszen a sztenderdizáció során az egyes szubteszteknél meg-

határozott kritikusnak számító különbségek ezen a populáción nem értelmezhetők, az 

IKZ minta szubteszt pontjai alacsonyabbak, mint maga – a tipikus populáción – kritikus-

nak számító különbség. 

 

7. ábra. Viszonylagos erősségek és gyengeségek az IKZ-val élő felnőttek magyar 

mintáján 

WAIS-IV profil a szubtesztenkénti értékpontok alapján IKZ-val 
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A szubteszt értékek között t-próbával mért szignifikáns különbségeket találunk. A 

szubtesztek értékpont szerinti sorrendjét a 8.a-e ábra tartalmazza. A legerősebb szubteszt 

a mintában a Mintakirakó, míg a leggyengébb a Kódolás. A Szimbólumkeresés (t=3,61), 

Közös jelentés (t=3,28), Számolás (t=4,27), Számterjedelem (t=4,22), Kódolás (t=4,86) 

szubtesztek értékpontjai szignifikánsan különböznek a Mintakirakó szubteszt átlagos 

értékpontjától (p>0,001). A további szubtesztátlagokkal való összehasonlítás során 

nyilvánvalóvá válik, hogy a MmI és FsI alá tartozó összes szubteszt átlaga szignifikánsan 

különbözik a VmI és PkI alá tartozó szubtesztek átlagától, ez alól a Közös jelentés képez 

kivételt, ez a VmI alá tartozó szubteszt maga is a „gyenge” szubtesztek között van. 

 

 

 

8a. ábra. A szubtesztek sorrendje az elért teljesítmény szerint IKZ 

felnőttek magyar mintáján 
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8b. ábra. A szubtesztek sorrendje az elért teljesítmény szerint IKZ-val élő 

felnőttek magyar mintáján 

 

8c. ábra. A szubtesztek sorrendje az elért teljesítmény szerint IKZ-val élő 

felnőttek magyar mintáján 
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8d. ábra. A szubtesztek sorrendje az elért teljesítmény szerint IKZ-val élő 

felnőttek magyar mintáján 

 

8e. ábra. A szubtesztek sorrendje az elért teljesítmény szerint IKZ-val élő 

felnőttek magyar mintáján 
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3.5. A magyar és az amerikai IKZ minta eredményeinek 

összehasonlító elemzése 

 

3.5.1. Összesített csoportpont átlagok 

Mivel rendelkezésünkre áll az amerikai IKZ mintán végzett vizsgálat néhány adata, 

érdemes összevetni a hazai eredményekkel. Az összesített profilok összehasonlítását a 9. 

ábra mutatja be. A profilok lefutása hasonló, a PkI értékek megegyeznek, az MmI és FsI 

értékek is közel azonosak, a VmI és a TtIQ esetében szignifikáns különbséget találunk, a 

magyar minta ezekben a mutatókban gyengébb. 

 

9. ábra. Összesített csoportpont átlagok (TtIQ, ÁkI és KkI a WAIS-IV tesztben magyar 

és amerikai, mérsékelt intellektuális képességzavarral élő felnőttek mintáján 

 

 

Általános képesség és Kognitív készségek Index esetében nem tudtunk t-próbát végezni, 

mert az amerikai minta szórása nem ismert, de tendenciaszerű különbség felfedezhető az 

ÁkI esetében, amit szintén a verbálisan gyengébb magyar teljesítménnyel tudunk 

magyarázni. 

 

3.5.2. Profilelemzés, szubteszt átlagok 

Az egyes szubtesztek eredményeit a 10. ábra mutatja be. Az összes VmI alá tartozó 

szubteszt átlaga szignifikánsan gyengébb a magyar mintában, de a 11. ábrán jól látható, 

hogy a profil lefutási mintázata nagyon hasonló.  

Összesített csoportpont átlagok, TtIQ, ÁkI  és KkI a WAIS-IV 

tesztben magyar és amerikai mérsékelt intellektuális 

képességzavarral élő felnőttek mintáján
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10. ábra. Szubtesztátlagok a WAIS-IV tesztben magyar és amerikai, mérsékelt 

intellektuális képességzavarral élő felnőttek mintáján 

 

 

Szignifikáns különbséget találunk még a Mintakirakó és a Számolás szubtesztben is, 

szintén az amerikai minta javára. A magyar minta két PkI alá tartozó szubtesztben jobb 

(Mozaik-próba és Mátrix következtetés), de a különbség statisztikailag nem szignifikáns. 

 

11. ábra. WAIS-IV profil a szubtesztenkénti értékpontok alapján IKZ-val élő felnőttek 

magyar és amerikai mintáján 

 

Szubtesztátlagok a WAIS-IV tesztben magyar és amerikai 

mérsékelt intellektuális képességzavarral élő felnőttek mintáján
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élő felőttek magyar és amerikai mintáján

2,45

1,31

1,67

1,33

1,33

2,20
2,38

2,28
2,08

1,51

1,601,70

1,30

1,90

3,00 3,10

3,40

2,001,90

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Kj Ái Szki M Mx Mk Szter Sz Szk K

VmI PkI MmI FsI

magyar

amerikai



A Mintakirakó mindkét vizsgálati minta legerősebb szubtesztje (6. táblázat), és a 

Szókincs is mindkét minta első három legerősebb szubtesztjében benne van. A 

Számterjedelem és a Kódolás a leggyengébb három szubteszt között szerepel mindkét 

mintában. Elmondható tehát, hogy a WAIS-IV teszt eredményei sok hasonlóságot 

mutatnak a magyar és amerikai IKZ populáción végzett vizsgálatban. 

 

6. táblázat 

Erősségek és gyengeségek összevetése a magyar és az amerikai mintában 

magyar  amerikai  

N=40  N=31  

Erősségek Értékpont Erősségek Értékpont 

Mintakirakó 2,45 Mintakirakó 3,4 

Mozaik-próba 2,38 Szókincs 3,2 

Szókincs 2,28 Általános ismeret 3 

    

Erősségek Értékpont Erősségek Értékpont 

Kódolás 1,31 Számterjedelem 1,3 

Számterjedelem 1,33 Kódolás 1,6 

Számolás 1,33 Szimbólumkeresés 1,7 

6. táblázat. Erősségek és gyengeségek összevetése a magyar és az amerikai mintában 

 

 

4. Értelmezés 

 

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a WAIS-IV intelligenciavizsgáló eljárás sikerrel 

alkalmazható IKZ-val élő felnőttek körében is. A tesztelés során kapott eredmények 

értelmezhetőek a teszt protokollja szerint, az IKZ-val járó tesztelési nehézségek (pl. 

padlóhatás) kezelhetők, habár nagyobb sikerrel lenne alkalmazható a teszt ebben a 

populációban, ha lehetőség lenne legalább 5-10 ponttal alacsonyabb minimumértékek 

meghatározására az összesített csoportpontmutatók esetében, ez azonban tesztkonstrukciós 

feladat, és koncepcionális kérdés, amire nincs befolyásunk. Az eredmények alátámasztják 

azt a feltevést, miszerint az intellektuális képességzavar kognitív jellegzetessége nem 

jellemezhető egy mérőszám, kizárólag az IQ érték alapján, bár a TtIQ átlag valóban a várt 

50-40 közötti tartományba esik, mégis jelentős különbségeket találunk intelligencia profilt 

adó mutatókon belül (4. táblázat). A relatíve erős Verbális megértés Index és Perceptuális 

következtetés Index mellett jelentősen alacsonyabb Munkamemória és Feldolgozási 

sebesség teljesítménnyel találkozunk, ami nem meglepő, de kutatási és gyakorlati 

szempontból is figyelemreméltó eredmény. Hátterében állhatnak memória- és figyelmi 

problémák, de vizuális perceptuális letapogatási és sebességi gyengeség is, bár ennek 

ellentmondani látszik, hogy a Mintakirakó szubteszt és PkI a két legmagasabb értéket elérő 

mutató volt az eredményekben. A látszólagos ellentmondás tisztázása további vizsgálatokat 



 

igényel. Megemlítendő, hogy ugyan mérsékelten súlyos intellektuális képességzavarral 

(középsúlyos értelmi fogyatékosság) élőnek minősített személyeket vizsgáltunk, a minta 

22,5%-ban 50 vagy a fölötti teljes teszt IQ eredményt kaptunk (55 vagy a fölött a minta 5%-

a volt). Ez az eredmény az érintett vizsgálati személyek esetében enyhe és mérsékelten 

súlyos közötti határeseti intellektuális teljesítményre utal, a klinikai gyakorlatban alapos 

mérlegelést és számos további vizsgálatot indikálna a helyes csoportba sorolás érdekében, 

hiszen hazánkban a csoportba sorolásnak az egész életre kiható, hosszú távú 

következményei vannak. 

A szubteszt eredmények részletes értelmezése során ki kell térnünk arra, hogy a Közös 

jelentés szubteszt átlaga a többi VmI-t alkotó szubteszttől szignifikánsan különbözik, és az 

MmI-t és FsI-t alkotó szubtesztek átlagához közelít, sőt, a Szimbólumkeresésnél 

alacsonyabb is. Ennek hátterében állhat, hogy a Közös jelentés nyolcadik feladatától olyan 

szintű absztrakciót igénylő gondolkodásra van szükség, amire a mérsékelten súlyos IKZ-

val élő személyek jelentős hányada nem képes, illetve az alacsony szubtesztpontszám 

hátterében állhat a populációra jellemző gyenge verbális megértés és fogalmi 

gondolkodás, valamint a gondolkodási folyamatok rugalmatlansága.  

Elvárás az intelligencia teszttel szemben, hogy az összesített csoportpontok is az 

intelligencia konstruktumot vizsgálják. Az indexek között kapott korrelációs eredmények 

szerint a WAIS-IV IKZ mintán is jól működik. Feltételezésünk szerint a PkI-MmI, valamint 

az FsI-MmI korrelációk hiányára a minta speciális jellegzetességei adhatnak magyarázatot. 

A DS jellegzetes velejárója a nagyon alacsony munkamemória és lassú pszichomotoros 

tempó, míg WS-ban jó a munkamemória, viszonylag lassú pszichomotoros tempó mellett, 

FXS-ban pedig fordítva, jó, sőt fokozott pszichomotoros tempó mellett általában alacsony 

a munkamemória teljesítmény. A minta kóreredet szerinti összehasonlító statisztikai 

elemzése a jelen tanulmánynak azonban nem tárgya. 

Az amerikai klinikai vizsgálatok lehetővé tették a saját eredményeinkkel való össze-

hasonlítást. Korlátozza az eredmények értelmezésének lehetőségét, hogy nem ismert előt-

tünk az amerikai minta kóreredet és csatlakozó problémák szerinti összetétele sem. A két 

vizsgálat eredményei között a VmI és TtIQ átlagok szignifikáns különbségét fontos értel-

mezni. Ennek lehetséges magyarázata, hogy a magyar mintában a DS-val élők jelentős 

többségben voltak, mely szindróma jellemzője a relatíve gyenge verbális teljesítmény, mivel 

az amerikai minta kóreredet szerinti összetétele nem ismert, ezt a feltételezést nem tudjuk 

alátámasztani. Érdemes lenne empirikusan is megvizsgálni, hogy ez a relatív verbális 

gyengeség csak az IKZ mintában áll fent, vagy esetleg más klinikai populációra is érvényes. 

A két mintában az erősségek és gyengeségek (6. táblázat) közötti jelentős átfedés is azt 

támasztják alá, hogy a WAIS-IV intelligenciateszt a hazai kutatásban és gyakorlatban is jól 

használható mérőeszköz IKZ populációban a kognitív képességek átfogó mérésére. 
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