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چکیده: 

ھدف: يافته ھاي عصب - روانشناسي (نوروپسیكولوژي) نشان مي دھد كه توانايي خواندن واژه ھاي كوتاھي كه شیوه نگارش آنھا سرنخ روشني از شیوه درست خواندن
آنھا ارايه نمي دھد آخرين توانايي است كه در بیماري ھاي از میان برنده ياخته ھاي مغزي از بین مي رود. بر اين پايه، در فارسي آزموني ساخته شد كه داراي 50 واژه

 
است، مقیاس ھوش كالمي (مھك) نامگذاري شد.

روش: اين مقیاس خودساخته بر روي 154 نفر از جمعیت شھر شیراز (76 زن، 78 مرد) ھنجاريابي گرديد و آزمون ھوشي ماتريس ھاي پیشرونده ريون به عنوان مالك
خارجي براي تعیین رابطه نمره ھاي آزمون خواندن واژه ھا و ھوشبر عمومي به كار برده شد. ھمچنین در اين پژوھش، آزمون پیشرونده محاسبه رياضي نیز به كار گرفته
شد و افزون بر بدست آوردن ھنجار اين آزمون بر روي نمونه مورد بررسي ضريبھاي ھمبستگي اين آزمون با آزمون ھاي ياد شده نیز به دست آمد. سال ھاي تحصیالت

.
 
گذشته فرد نیز مورد بررسي قرار گرفت

يافته ھا: نتايج نشان دھنده ارتباط مثبت و معني دار میان نمرات خواندن واژه ھا و آزمون ريون و میزان تحصیالت بود. ھمچنین نتايج نشان داد كه آزمون پیشرونده محاسبه
رياضي نیز مي تواند در معاينات بالیني در كنار آزمون خواندن واژه ھا به كار برده شود.
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