
 91زمستان ، چهارم، شماره بیستمدوره            مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                           
 

 61

  عصب شناختی-هاي تشخیص بالینی  آزمونبررسی ویژگی هاي روان سنجی
   ایالمهاي شهر  کودکستان ساله4 کافمان بر روي کودکان 
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  نی، عصب شناختی، کافمان،  ایالمتشخیص بالی: ي کلیديها واژه

                                                
  گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم :نویسنده مسئول* 

Email: shahingheyasi@yahoo.com  

  چکیده   
یک آزمون فردي اسـت کـه    ) ویرایش دوم (هاي تشخیص بالینی و عصب شناختی کافمان       مجموعه آزمون  :مقدمه

این آزمـون در  .  سالگی ساخته شده است18 تا 3هاي شناختی و پردازش کودکان و نوجوانان سنین   اییبراي سنجش توان 
تربیتی و عصب شناختی در همه سطوح بین پـیش دبـستانی و دبیرسـتان  بـه      -شناختی، بالینی، روانی   زمینه ارزیابی روان  

است که یک سنجش نابسته بـه فرهنـگ ارائـه    این مجموعه یک ابزار بالینی مبتنی بر نظریه         . کند  متخصصان کمک می  
سنجی هوش کودکان بـا اسـتفاده از    هدف از انجام این تحقیق بررسی ویژگی هاي روان  .کند که بسیار ارزشمند است      می

  .عصب شناختی کافمان بود-هاي تشخیص بالینی خرده آزمون
ها بر روي کودکان سـن    خرده آزمون براي وضعیت موجود به کار رفته وتوصیفی،این پژوهش  :ها   مواد و روش  

 ) مـاه 11 سـال و  4 سـال تـا   4از ( سـاله 4کلیـه کودکـان   پـژوهش   جامعه آماري   .  سالگی شهر ایالم هنجاریابی گردید     4
 و با در نظر 29/0  و حداکثر خطاي درصد95حجم نمونه با در نظر گرفتن درجه اطمینان         .  ایالم بود  کودکستان هاي شهر  
ـ  نفـر تع 100که از یک نمونه مقدماتی برآورد شده بود      ) ها آزمون  حداکثر انحراف معیار خرده    (2 گرفتن انحراف معیار    ینی

 ایـالم بـه    شـهر هـاي    مهد کودك با تخصیص متناسب سهمی از  ي بند طبقهتصادفی به روش    این نمونه به صورت     . شد
هـاي تـشخیص    آزمـون   در این پژوهش خرده ها   ابزار گردآوري داده  . صورت برابر از بین دختران و پسران گزینش شدند        

  . عصب شناختی لوریا ساخته شده است-اساس الگوي بالینی عصب شناختی کافمان بود که بر-بالینی
ضریب آلفـاي کـل   .  داشت85/0 تا 80/0اي از  ها دامنه آزمون  ضرایب آلفاي کرونباخ خرده :هاي پژوهش   یافته

میـانگین نمـرات هـوش خـرده      . بـود 72/0ون کافمان و هوش کلی وکـسلر  ضریب همبستگی بین آزم   . بود 90/0 آزمون
 ساله نشان داد که هوش پدیده اي است که با سن افزایش می یابد و رشد هوش از       4ها براي کودکان طیف سنی       آزمون

  . یک روند سنی تبعیت می کند
فمـان مـی تـوان نیمـرخ     عصب شناختی کا-هاي تشخیص بالینی به کمک مجموعه آزمون :گیري نتیجه بحث و 

تواند در   نتایج حاصله از آن می. هاي مختلف توانایی شناختی را ترسیم نمود   جامعی از نقاط ضعف و قوت کودك در جنبه        
  . تربیتی و عصب شناختی مورد استفاده قرار گیرد-شناختی، بالینی، روانی زمینه ارزیابی روان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             1 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-860-fa.html


  شهین غیاثی و همکاران-... عصب شناختی کافمان بر روي - هاي تشخیص بالینی بررسی ویژگی هاي روان سنجی آزمون

 62

  مقدمه 
رایش ــــافمان ویــــهاي ک ونـــوعه آزمـمجم

 یک آزمون فردي است که براي (KABC-II)دوم
هاي شناختی و پردازش کودکان و   سنجش توانایی
این .  سالگی ساخته شده است18 تا 3نوجوانان سنین 

 یشناختی، بالینی، روانن آزمون در زمینه ارزیابی روا
ترتیبی و عصب شناختی در همه سطوح بین پیش 

.  کمک می کنددبستانی و دبیرستان به متخصصان
 کافمان ن، آزمو)1(،هاي کافمان شبیه مجموعه آزمون

 یک ابزار بالینی مبتنی بر نظریه است ،)2(،ویرایش دوم
که یک سنجش نابسته به فرهنگ ارائه می کند که 

در عین حال آزمون کافمان .  استارزشمندبسیار 
ویرایش دوم داراي محاسن قابل توجهی نسبت به فرم 

تر،  دامنه سنی وسیع: از عبارتنداولیه است که 
. )2(،ري جامع ترـــهاي بیشتر و مبناي نظ مقیاس
هایی که موجب ارزشمندي این ابزار در زمینه   ویژگی

  : از  عبارتند)2(،سنجش شناختی می شود
 که ،ها  مون دامنه وسیعی از تواناییاین آز-1

زمان، توالی، یادگیري، استدالل و  شامل پردازش هم
ی متبلور است را می سنجد و در زمینه شناخت توانای

 مفید یشناختی و آموزش کودکان داراي مشکالت روان
  . می باشد

آزمون کافمان این توانایی ها را می سنجد به -2
هاي فرهنگی و قومی  گونه اي که تفاوت نمرات گروه

را کاهش داده و این اعتماد را در زمینه سنجش 
تلف فراهم ــ هاي مخنگـــکودکان و نوجوانان فره

  . می کند
مبناي نظري آزمون کافمان ناشی از دو الگوي -3

الگوي روان سنجی توانایی هاي . نظري پیشرفته است
و نظریه پردازش  کارول- هورن-کاتلعمده و جزیی 

 تفسیرهاي آزمون مبتنی بر هر دو .عصب شناختی لوریا
  . الگو است

ري به انه نظـــاس دو گـــعالوه این اسه ب-4
روان شناس قدرت ارزیابی کودك بدون لحاظ دانش 
اکتسابی را هنگامی که تصور می شود چنین معیارهایی 

  موضوع این.، می دهدنشانگر توانایی واقعی فرد نیست
به ویژه زمانی اهمیت دارد که زبان دوم کودکان 

هاي زبانی   انگلیسی بوده و کودکان داراي نارسایی
  . تال به اتیسم باشندشدید یا متوسط یا مب

 و داردآزمون کافمان یک مقیاس غیرکالمی -5
هایی است که در آن آزمودنی به   خرده آزمونشامل

صورت پانتومیم یا حرکتی پاسخ می دهد، و سنجش 
دقیقی از کودکان داراي نواقص شنوایی، نارسایی هاي 

  . دست می دهده  یا گفتاري شدید یا متوسط را بیزبان
هاي اصلی و تکمیلی  ن خرده آزموناین آزمو-6

هاي تکمیلی امکان بررسی بیشتر  خرده آزمون. دارد
توانایی ها و فرایندهاي شناختی این مجموعه را فراهم 

  . سازدمی 
هاي دقیق   آزمون کافمان داراي دستورالعمل-7

آموزشی براي پاسخگویی به سواالت است تا این 
پاسخگویی به اطمیمان ایجاد شود که کودکان قبل از 

  . دارندسواالت با نحوه جواب آشنایی کامل 
ویژه در ه ودکان، بـــ تحول شناختی کبررسی

ادي در حال ــهایی که این تحول به میزان زی سال
یري است مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته گشکل 
ژان پیاژه معتقد است که در دوره پیش دبستانی . است

و معتقد است که کودکان ا. تفکر عملیاتی وجود ندارد
پیش دبستانی فاقد عملیات منطقی مورد نیاز جهت 
استدالل هستند و مفاهیم زمان، فضا، علیت و عدد را 

کودکان پیش دبستانی کنش هاي ). 3(،کنند درك نمی
ب ــنمادي مانند جستجوي اشیاء مخفی شده را کس

، درگیر بازي هاي داده، تقلید تاخیري را انجام می کرده
نظریه پیاژه ). 4(،ادي شده و از زبان استفاده می کنندنم

منجر به بحث هاي متعدد و ظهور نظریه هاي مختلفی 
براي مثال، . در مورد تحول شناختی کودکان گردید

نظریه پیاژه معتقد است که تحول شناختی کیفی است 
هاي معنی داري در تفکر کودکان و نوجوانان  و تفاوت

  )3(.وجود دارد
که نظریه هاي مربوط به تحول شناختی  یدر حال

کودکان پیش دبستانی در حال شکل گیري بود، نیاز به 
هاي خاص براي این جمعیت ضروري  استفاده از آزمون

هاي   مداخله در سال1960در قانون . نظر می رسیده ب
ویژه تسهیالت ه ب. اولیه کودکی مورد توجه قرار گرفت

 و بهبود توانایی هاي تـایی جهت تقویــامه هـــو برن
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هاي پیش دبستانی تدارك دیده  شناختی در طول سال
  )3(.شد

در این این برنامه ها، یعنی برنامه سرآغاز، نیاز به 
وجود شیوه هاي مناسب سنجش اولیه و چند جنبه اي 

ک و ــهت کمـــاز جـــبرنامه سرآغ). 5(،افزایش یافت
فقیت آمیز آماده سازي کودکان کم درآمد براي ورود مو

با برنامه سرآغاز می توان . به مدرسه تدارك دیده شد
ناسب، ــذیه مـــان را با تغــودکـــناختی کــتحول ش

. تحریک شناختی و تجربیات آموزشی اولیه تقویت کرد
براي ارزیابی این برنامه ها و تسهیالت و سنجش 

هاي   آزمونتحول شناختی کودکان با ورود به مدرسه،
ها  یکی از معتبرترین این آزمون. رد نیاز بودمناسبی مو

که در زمینه سنجش کودکان پیش دبستانی و ارائه 
ها کاربرد دارد آزمون  مرخ کاملی از توانایی هاي آنین

  )2(.کافمان ویرایش دوم است
آزمون کافمان به طور وسیع در ایالت متحده، 
اروپا، آفریقا و آسیا مورد استفاده قرار گرفته است و 

نسخ . تحقیقات زیادي روي آن صورت گرفته است
 کشور 15ترجمه اي و هنجاریابی شده آن در بیش از 

در زمینه هاي پزشکی، تحولی و عصب شناختی مورد 
 هايثال در کشورـبراي م. رفته استـــرار گـــتوجه ق

، )9(،زئیر، )8(،نـــ، ژاپ)7(،انـمـــآل ،)6(،هـــســفران
در ). 13(، و کره،)12(،، تایوان)11(،، هلند)10(،اسرائیل

افمان ــاي کــه پایایی خرده آزمون) 14(تحقیق دانیل
قیق ــدر تح. ده استـــ گزارش ش95/0 تا 80/0بین 

بارهاي عاملی خرده ) 15( کاهن، وست وایکنکاهن،
  . گزارش شده است3/0هاي کافمان باالي  آزمون

 تا 2001 ویرایش دوم از سال هنجاریابی کافمان
براي .  نفري انجام شد3020روي یک نمونه  2003

محاسبه پایایی آزمون از روش پایایی و ثبات درونی 
ها در همه سنین  در کل خرده آزمون. استفاده شد

 میانگین پایایی براي .داراي ثبات درونی باالیی بودند
براي  . بود85/0ها به روش دو نیمه کردن  خرده آزمون

روش روایی سازه استفاده محاسبه روایی آزمون از 
 بین مقیاس کلی به این خاطر ضریب همبستگی. گردید

هاي کافمان دوم با مقیاس هوش  و خرده آزمون
شاخص همبستگی . پیش دبستانی محاسبه شد وکسلر

  )16(. بود89/0 لوریا با آزمون وکسلر پردازش ذهن

هاي  ونــه آزمــوعــمــري مجـــاس نظـــاس
مبتنی بر الگوي نورولوژیکی و ) ویرایش دوم(کافمان

کارول -هورن-سنجی کاتل بالینی لوریا و الگوي روان
  )2(.است

عنوان یک عصب شناس ه  ب،)17(،هدف لوریا
هاي مسئول در   هاي مغز و واکنش طراحی نظام

یندهاي راــوص فــخصه ، ب فرایندهاي رفتاري پیچیده
ي پارچه سازـــش و یکط با پذیرـــسطوح باالي مرتب

هاي   لوریا کنش. له گشایی بودئاطالعات و توانایی مس
 مغز را به صورت سه نظام کنشی یا سه گروه یاساس

ه هاي کرتکس را ب  این کنش بر اساسی تصور کرد و بنا
این سه گروه . صورت یک به یک و جدا در نظر نگرفت

 گروه یک مسئول: دـــل هستنـــف ذیــداراي وظای
واس شخص را به  گروه دو ح،ستبرانگیختگی و توجه ا

منظور تحلیل، کدگذاري و ذخیره سازي اطالعات به 
هاي   مسئول فعالیت کنش  گروه سه وگیرد کار می

ها و برنامه ریزي  بندي طرح  اجرایی به منظور صورت
 مطابق با فعال سازي یککنش هاي گروه . رفتار است
  مربوط بهسهنه اي و کنش هاي گروه نظام توری

 سهگروه .  لوب هاي فرونتال استیرد جلویعملک
 با کنش هاي گروه یک دارد، چون هر یارتباطی نزدیک

به . دو مربوط به کارایی کلی کنش هاي مغزي هستند
عقیده لوریا پذیریش و ذخیره سازي اطالعات که 

 است به طور خاص حواس بینایی، دومربوط به گروه 
ي اطالعات شنوایی، المسه و تعادل را درگیر کدگذار

هاي آکسیپیتال، پاریتال   می کند که به ترتیب در لوب
در . قرار دارند) روالندیک(و تامپورال پشت بافت مرکزي

، لوریا دو شکل اساسی فعالیت مربوط به 2 گروه
ز کرده یس مغز را متماـــکـــازي کرتــــیکپارچه س

 و (Successive)والیــــــان تـــونــحت عـــو ت
ها را نامگذاري کرده  آن (Simlatneous)زمان هم

  . است
ها  هاي مغزي جداگانه بین گروه گرچه لوریا کنش

را متمایز کرد، اما تأکید اساسی او روي یکپارچه سازي 
هاي کنشی است که رفتار  ها به صورت نظام این گروه

 دوقسمتی از نقش گروه . سازد پیچیده را ممکن می
کپارچه سازي اطالعات  و یسهایجاد ارتباط با گروه 

در حقیقت ). 18(،ورودي از طریق حواس مختلف است
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 در مورد نظریه لوریا تاکید ،)18(،طوري که ریتان همان
ها، نقشی مهم در   یکپارچه سازي این نظام،کرده است

گري مغز در رفتار پیچیده را ایفا   فهم چگونگی میانجی

دهاي  هم معقتد است که فراین،)19(، ناگلیر.می کند
مربوط به این سه گروه در اکتساب اطالعات فردي در 

  . تعامل و فعالیت با یکدیگر هستند
  

 
   سه بلوك نظریه عصب شناسی لوریا.1  شمارهشکل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها منعکس کننده   هاي بین جفت بلوك  فلش
هاي کنشی است که   نقش سه بلوك در تداخل نظام

هم عمل کرده تا هر گونه رفتار پیچیده را ممکن باید با 
هاي مربوط به هر یک از    کنش،1  شمارهشکل. سازد

شواهد تجربی و . کند سه گروه لوریا را خالصه می
هاي مربوط به سه گروه را حمایت   بالینی زیادي کنش

اما، به منظور کاربرد نظریه لوریا در سنجش . )2(،کند می

هاي پردازش، مؤلفان و محققان   شناخت کلی و توانایی
ها و  پارچه سازي این گروهــــدند که روي یکـــمعتق

  سنجش خاص هر بلوك یا گروهنسبت بهها   بلوك
لیر، ـــــع، نگـــدر واق. شتري شودــــید بیــــتاک

پارچه سازي ــــاران بر ضرورت یکـــــداس و همک
ید ــه تأکچیدــــتار پیـــر رفــــروه در هـــــسه گ
  .)2(دارند

تصمیم گیري، 
ها،  ایجاد فرضیه

برنامه ریزي، 
خودتنظیمی و 

 برنامه سازي
بیانگر برونده یا پاسخ 
مرکزي مغز بوده ، 
اگرچه مستقیماً در 
ارتباط با کنش هاي 
حرکتی یا گفتاري 

   3بلوك   .نیست
برنامه ریزي و 
سازمان دهی 

 رفتار 

مربوط به 
یی کنش کارا

  هاي مغز 
و رفتارهاي 

   2بلوك
کدگذاري و 

  ذخیره اطالعات 
   1بلوك 

حفظ 
 برانگیختگی 

ایجاد ارتباط با 
 3بلوك 

یکپارچه کردن 
 اطالعات حسی

  

تحلیل، کنشها 
و ذخیره 

اطالعات ورودي 
 بواسطه حواس

 

استفاده از 
پردازش 

 همزمان و توالی
میانجی  

گري، توجه 
 و تمرکز

 

تشخیص 
اهمیت محرك 

ورودي، 
پذیرش، 
دریافت و 

تنظیم کننده 
سطح انرژي و 

هماهنگی 
 کرتکس مغزي
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 مربوط به کنش هاي برانگیختگی، یکبلوك 
جنبه هاي کلیدي و عملکرد موفقیت آمیز در هر کارکرد 

اما توجه، تمرکز و کنترل سطح انرژي و . شناختی است
ریف ــــسه با تعـــ فی نف،)18(،آهنگ کرتکس مغزي

. محققان از پیچیدگی رفتار هوشمندانه هماهنگ نیست
 در زمینه تحلیل دو کنش هاي بلوك ،)17(یا یعنی، لور

واسطه پردازش ه و ذخیره سازي محرك ورودي ب
 نه وزمان را مانند کنش هاي رمزگردانی  تواتري و هم

 دوهاي بلوك   کنش.  می داندله گشاییئ مسيها  کنش
 فراسوي عمل دو فرایند ،که بسیار قابل توجه است

یکپارچه سازي رمزگردانی است و با تاکید لوریا روي 
 در ایجاد دومحرك ورودي و مسئولیت پذیري بلوك 

با توجه به نکته اخیر، .  مربوط استسهارتباط با بلوك 
هایی است که مربوط  آزمون کافمان داراي خرده آزمون

 و بینایی است، براي مثال، یبه ترکیب محرك شنوای
ترتیب واژگان، آتالنتیس، یادگیري معماهاي تصویري و 

، سه و دوبا توجه به ارتباط بلوك . (Rover)گردسگ ول
سنجد که نه  زمان را می آزمون کافمان پردازش هم

سازي محرك ورودي را  تنها تحلیل، رمزگردانی و ذخیره
له گشایی را ئ بلکه کنش اجرایی و مس،سازد ممکن می
 را )براي مثال، سگ ولگرد، تفکر مفهومی(در موفقیت

  )2(.داند  الزم مینیز
هاي اجرایی بلوك    اساسی و کلیدي کنشنقش

 سالگی گسترش 18 آزمون کافمان دامنه سنی را تا سه
 12 تا 11بیشتر شواهد عصب شناسی سنین . دهد می

سالگی را در رشد پیش فرونتال مهم تلقی کرده که 
هاي اجرایی و حل هر   منجر به اصالح و بهبود کنش

هاي   کنشاندازه گیري ). 19(،نوع مساله اي می شود
ریزي و اجرایی در مقطع دبستان که توانایی   برنامه

طور ناهماهنگی در ه تدریج و به  کودکان بسهبلوك 
  .  ار مهم استی بس،گیري است حال ظهور و شکل

طور که اندازه گیري کنش هاي بلوك  دقیقاً همان
 کافمان مهم است ارزیابی یکپارچگی دینامیک 3 و 2

طور که  همان.  دارداین سه بلوك نیز اهمیت
روشن است که هر گونه مثالی از   معتقد بود،)17(،لوریا

رفتار بستگی به عمل مشترك چند توانایی ذهنی دارد 
آن نوع . که در نواحی مختلفی از مغز قرار گرفته است

ویژه وقتی که کودکان چیز جدیدي را ه عمل مشترك ب

 مقیاس ها در  اهمیت دارد و در نمرات آن،یاد می گیرند
هر یک از تکالیف .  انعکاس می یابدGLRیادگیري 

 ،)1(،یادگیري کافمان لزوم تمرکز و توجه انتخابی
زمان محرك  رمزگردانی و ذخیره سازي پیچیده هم

 و یکپارچه سازي راهبردهاي ،)2(،بینایی و شنوایی
یعنی، .  را ایجاب می کند،)3(،یادگیري موثر موضوعات

 ریزي کافمان، مهارت هاي هاي برنامه خرده آزمون
اساس  دهد که بر  به کودك اجازه مییکتوجه بلوك 

فرضیه هاي ایجاد شده، تصمیم هایی اتخاذ کند و 
کار گیرد و منجر به ه حافظه فعال را به طور موثر ب

اما کنش هاي برانگیختگی . رفتار خودتنظیمی شود
، روایی محتوي و یکمربوط به نظام لمبیک و بلوك 

ر راستاي تعریف محققان از شناخت کلی و سازه د
  . تواناي هاي پردازش است

هدف از انجام این تحقیق بررسی ویژگی هاي 
هاي هوش کودکان با  سنجی خرده آزمون روان

هاي تشخیص بالینی و عصب  استفاده از خرده آزمون
  .شناختی کافمان بود

  ها  مواد و روش
  بوده و آزمون به صورت توصیفینوع مطالعه
 4 سن کودکانجامعه آماري کلیه . انفرادي اجرا شد

با توجه به تعریف سن مداوم، .سالگی شهر ایالم بود
 روز در نظر 29 ماه 11سن از چهار سالگی تا چهار سال 

 نفر به صورت تصادفی 100 از جامعه مذکور .گرفته شد
 45زمان اجراي آزمون .  و وارد مطالعه شدندانتخاب

گرفتن درجه اطمینان ونه با در نظر حجم نم. دقیقه بود
 و با در نظر گرفتن 29/0 خطاي  درصد و حداکثر95

) ها حداکثر انحراف معیار خرده آزمون(2انحراف معیار 
 نفر 100که از یک نمونه مقدماتی برآورد شده بود 

روش نمونه گیري به صورت تصادفی به  .شدتعیین 
وجه به با ت. روش طبقه بندي با تخصیص متناسب بود

هاي شهر  که کل کودکان چهار ساله کودکستان این
به )  دختر50 پسر و 50( نفر100 نفر بود 200ایالم 

صورت تصادفی از مهد کودك هاي شهر ایالم انتخاب 
هاي بالینی کافمان  مجموعه آزمون ابزار پژوهش .شد

ویرایش دوم است، که با اقتباس از دو الگوي 
ساخته شده ) کارول-ورنه-الگوي لوریا و کاتل(نظري
که نمونه این پژوهش کودکان  با توجه به این. است
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 سالگی به ترتیب 4 سالگی هستند، براي سن 4سن 
هاي آتالنتیس، تفکر مفهومی، بازشناسی  خرده آزمون

  . شد ترتیب واژگان اجرا  ومثلثاتچهره، یادآوري عدد، 
  آتالنتیس مربوط به یادگیري اطالعاتآزمون

معنی   هاي بی  ویژه ارتباط بین تصاویر و نامه جدید ب
هاي تصاویر خیالی   به کودك یا نوجوان نام. است

. شود ماهی، گیاهان و حلزون و صدف آموزش داده می
گوید و کودك به تصور  سپس آزمونگر نامی را می

براي هر پاسخ درست دو نمره . کند درست اشاره می
 بوده ولی آن شود و اگر پاسخ آزمودنی غلط داده می

پاسخ در مقوله ماهی، گیاهان و یا حلزون و صدف قرار 
 مار ماهی گفت یک نمره ،گرفت مثالً به جاي ماهی

داده می شود و براي پاسخ غلطی که در مقوله هاي 
اگر نمره خام . فوق قرار نگرفت نمره صفر داده می شود

تجمعی کودك زیر ارزش تعیین شده در هر یک از 
  . یابد قفی قرار گرفت، آزمون خاتمه میچهار نقطه تو

 تفکر مفهومی یک خرده آزمون اصلی است آزمون
توانایی می باشد و که یک اندازه غیرکالمی از استدالل 

اي   کودك به مجموعه. سنجد بندي کودك را می  طبقه
کند و سپس به تصویري که با   تصویر نگاه می5 یا 4از 

 کودك باید پاسخ .بقیه هماهنگ نیست اشاره می کند
به هر . درست را با اشاره یا اسم بردن آن مشخص کند

 5اگر کودك در . گیرد پاسخ درست یک نمره تعلق می
 آزمون متوقف ، سوال جواب ندهد4سوال متوالی به 

  . خواهد شد
خرده آزمون یادآوري اعداد پردازش توالی و حافظه 

. سنجد صوتی را می-کوتاه مدت در حیطه شنوایی
ها را به  مونگر یک سري اعداد را گفته و کودك آنآز

کودك باید سري اعداد را . کند همان ترتیب تکرار می
بدون هیچ کم و اضافی تکرار کند تا نمره بگیرد به هر 

اگر کودك سه . شود سوال درست یک نمره داده می
  .  آزمون متوقف خواهد شد،نمره متوالی بگیرد

توانایی ساخت خرده آزمون مثلثات مربوط به 
ودك اشکال و ــک. بینایی و فهم روابط فضایی است

هایی با اندازه هاي مختلف را براي ساختن یک   رنگ
به هر سوال . الگو یا تصویر مورد استفاده قرار می دهد

صفر بعد از سه نمره .  تعلق می گیرد1 صفر تا نمره
  . شود آزمون متوقف می متوالی

ربوط به پردارش خرده آزمون ترتیب واژگان م
اه مدت در چارچوب الگویی ـــافظه کوتـــتوالی و ح

 آزمونگر یک سري از واژگان را .تی استکحر-شنوایی
گوید و بعد کودك به تصاویر واژگان با همان توالی  می

سواالت بعدي شامل یک تکلیف . اشاره می کند
اي است که در آن کودك باید بعد از شنیدن  مداخله

از اشاره به تصاویر ها را نام ببرد اما قبل ها رنگ  واژه
واژگان، کودك باید تصاویر را به ترتیب درست بدون 

جاي لمس ه باگر کودك . کم و اضافه کردن لمس کند
.  دهد نمره صفر می گیردخکردن تصاویر، شفاهی پاس

اگر .  تعلق می گیرد2به هر سوال نمره اي از صفر تا 
 آزمون متوقف خواهد ،د نمره صفر متوالی بگیر3کودك 

  . شد
 پردازش بینایی و ،خرده آزمون بازشناسی چهره

آزمونگر . سنجد یحافظه کوتاه مدت بینایی را م
 صورت یا چهره را به آزمودنی  دوتصویري از یک یا

سپس آزمونگر تصویري از گروهی از . نشان می دهد
افراد را نشان داده و کودك به چهره نشان داده شده 

باید  کودك شد،اگر دو چهره نشان داده . ی کنداشاره م
براي هر پاسخ صحیح . هر دو را درست یادآوري کند

،  متوالی صفر بعد از چهار نمره.شود یک نمره داده می
  .  آزمون متوقف می شود

اري ــــزار آمـــداده ها با استفاده از نرم اف
SPSS v.19 و آزمون هاي توصیفی و تحلیلی، مورد 

  . تحلیل قرار گرفتندتجزیه و
  هاي پژوهشیافته 

دست آمده نشان داد که از مجموع ه اطالعات ب
 درصد 45 درصد دختر و 55 کودك مورد مطالعه 100

 4 سال تا 4این کودکان بین دامنه سنی . پسر بودند
اي خرده ــ ضرایب آلف. ماه قرار داشتند11سال و 

یب و ضر داشت 85/0تا  80/0اي از  ها دامنه آزمون
 براي بررسی روایی . بود  درصد90آلفاي کل آزمون 

صورت ه  ساله ب4 نفر از کودکان 40آزمون تعداد 
. ها آزمون به عمل آمد تصادفی انتخاب شدند و از آن

دبستانی با   کلی وکسلر پیش IQضریب همبستگی
  شمارهجدول در . بود75/0مقیاس پردازش ذهن لوریا 

هاي تشخیص  ن داده هاي توصیفی خرده آزمو1
. عصب شناختی لوریا نشان داده شده است-بالینی
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 با افزایش سن، طور که داده ها نشان می دهد همان
یده از یک روند هوش کودکان افزایش یافته و این پد

 میانگین هاي هوش کودکان  وسنی تبعیت می کند
ها افزایش   در تمامی خرده آزمون ساله4 طیف سنی
گی پیرسون نشان داد که  ضریب همبست.یافته است

رابطه معنی داري بین افزایش سن و هوش کودکان 
ها  زمونضرایب همبستگی بین خرده آ. وجود دارد

 2  شماره در جدول. داشت91/0 تا 57/0دامنه اي از 
  هاي درصدي و درصد افرادي که   و رتبهنمرات هنجاري

. نشان داده شده استاین نمرات را کسب کرده اند
   

  
  

  عصب شناختی- تشخیص بالینیهاي  میانگین و انحراف معیار خرده آزمونفی داده هاي توصی.1جدول شماره 
  هاي شهر ایالم  کودکستان ساله4کودك  100 در  لوریا

  
  
  

 )4 :-4: 2کودکان (عصب شناختی لوریا-هاي تشخیصی بالینی  خرده آزمون و رتبه درصدي نمرات هنجاري.2جدول شماره 

نمرات   ترتیب واژگان  مثلثات   یادآوري عدد  بازشناسی چهره   ی تفکر مفهوم  آتالنتیس  
رتبه   درصد  نمره خام   هنجاري 

  درصدي
رتبه   درصد  نمره خام 

  درصدي
رتبه   درصد  نمره خام 

  درصدي
نمره 
  خام 

رتبه   درصد
  درصدي

نمره 
  خام 

رتبه   درصد
  درصدي

رتبه   درصد  نمره خام 
  درصدي

1  
2  
3  
4  

-  
-  
-  
13-11  

  
  
  
2  

  
  
  
2  

        
  
  
1  

  
  
  
7  

  
  
  
7  

  
  
  
-  

  
  
  
15  

  
  
  
15  

  
1  
2  
3  

  
21  
16  
30  

  
21  
37  
67  

  
1  
3-2  

  
14  
86  

  
14  
100  

5  
6  
7  

-  
21-18  
26-22  

-  
12  
9  

-  
14  
23  

  
1  
3-2  

  
11  
31  

  
11  
42  

2  
4-3  

5  

5  
6  
9  

12  
18  
27  

2  
3  

85  100  4  
5  

27  
6  

94  
100  

      

8  
9  
10  

31-27  
37-32  
44-38  

20  
6  
6  

43  
49  
55  

5-4  58  100  7-6  
9-8  

10  

10  
10  
19  

37  
47  
66  

                  

11  
12  
13  

51-45  
58-52  
66-59  

8  
9  
14  

63  
72  
86  

      11  
13-12  

15  

17  
13  
3  

83  
96  
99  

                  

14  
15  
16  

73-67  
79-74  
84-80  

8  
2  
4  

94  
96  
100  

      16  1  100                    

17  
18  
19  

                                    

  ها خرده آزمون          ترتیب واژگان  مثلثات  یادآوري عدد  بازشناسی چهره  مفهومیتفکر   آتالنتیس
  

  سن به سال و ماه
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

2 :4- : 4  54/8  59/3  5/7  45/0  29/8  1/3  87/4  33/0  8/2  1  8/1  4/0  
5 :4-3: 4  72/8  4/0  6/7  5/0  45/8  1/3  92/4  39/0  92/2  1/1  6/2  5/0  
8 :4-6 : 4  8/8  5/3  8  6/0  29/9  1/3  87/5  33/0  8/3  2/1  8/2  6/0  

11 :4-9 :4  95/9  1/3  5/8  7/0  66/9  2/3  95/5  37/0  9/3  21/1  96/2  2/0  
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    بحث و نتیجه گیري
اي روان سنجی ـــه  ژگیـــنتایج مربوط به وی

افمان نشان داد که این ــنی کـــهاي بالی ده آزمونخر
 برخوردار یها از ثبات درونی قابل قبول آزمون  خرده

اي   ها دامنه  ضرایب آلفاي کرونباخ خرده آزمون.هستند
چنین نتایج مربوط به روایی  هم.  داشت90/0تا / 80از 

یري و ـزمان، یادگ مـــتوالی، ه(هاي کلی  مقیاس
 هوش هاي کافمان با و خرده آزمون) برنامه ریزي

کسلر نشان داد که کالمی، عملکردي و هوش کلی و
 این نتایج . داردها همبستگی وجود بین این آزمون

. ه آزمون کافمان ویرایش دوم استبیانگر روانی ساز
 ،)2(،دست آمده با پژوهش کافمان و کافمانه نتیجه ب

با دست آمده ه چنین نتایج ب هم .خوانی دارد هم
در . خوانی دارد هم) 2003(جانزن-رـــش فلچـــپژوه

ه  نتایجی مشابه تحقیق حاضر ب،)14(، نیزپژوهش دانیل
 پژوهش کاهن و ازدست آمده ه  نتایج ب و بادست آمد
در تحقیق کانیوز و  .خوانی دارد همنیز  ،)15(،همکاران

ی داري بین ــه معنــــ نیز رابط،)19(،کارانــــهم
نتایج . هاي کافمان و وکسلر وجود داشت خرده آزمون

ها نشان  مربوط به میانگین نمرات هوش خرده آزمون
یابد و  داد که با افزایش سن، هوش کودکان افزایش می

کند، که هماهنگ  عیت میـــ تبینـــد ســـاز یک رون
براي ). 3(،هاي موجود در مورد هوش است با دیدگاه

یش سن تحول کمی و مثال پیاژه معتقد است که با افزا
کیفی در شناخت کودکان ایجاد شده و کودك امروز 

. دـدان میرا ري ــ به کودك دیروز مطالب بیشتنسبت
چنین نتایج مربوط به نمرات هنجاري و رتبه  هم

عف و ضدرصدي ها می تواند در زمینه تشخیص نقاط 
هاي کودکان مورد استفاده قرار گیرد که  توانمندي

 نتایج آزمون کافمان .این تحقیق بود  دیگر مهمنتیجه
تفسیر نتایج این .  دارد بستگیبه الگوي نظري آن

هاي   اساس الگوي لوریا و مطابق با مقیاس آزمون بر
. زمان، یادگیري و برنامه ریزي است کلی توالی، هم
 حل مسائل مبتنی بر توالی، بر نظم  درمطابق با توالی

هر عقیده و . شود سریالی و زمانی محرك تاکید می
نظري از نظر زمانی و خطی با نظر اولیه و متقدم مرتبط 

این فرایند اساساً با واحد کنشی دوم لوریا مرتبط . است

هاي یادآوري عدد و ترتیب  خرده آزمون). 18(،است
  . سنجد واژگان این توالی را می

 سرکار دارد ،زمان زمان، با پردازش هم مقیاس هم
التی است و اغلب مستلزم که یک کارکرد شبه گشت

یکپارچگی فضایی محرك براي حل مسائل با حداکثر 
زمان ترکیب و  طور همه درونداد ب. کارایی است

 که محرك مجزا به صورت به صورتیهماهنگ شده، 
ن فرایند با ای. یک کل گروه بندي و مفهوم سازي شود

مقیاس . مرتبط است) 2بلوك (واحد کنشی دوم لوریا
لزم یکپارچه سازي فرایندهاي مربوط به یادگیري مست

براي یادگیري تکالیف . هر سه واحد کنشی لوریا است
نیاز است، زیرا توجه انتخابی، مداوم و ) 1بلوك (توجه

هاي  خرده آزمون). 18(،متمرکز مستلزم موفقیت است
  کهدنــایی را می سنجـــات این توانـــ مثلث وسگ

ه ب .شود جرا میخرده آزمون سگ در سنین باالتر ا
، کلید راهنماي کودك براي 2عالوه، کنش هاي بلوك 

ت ـــدید جهــــالعات جـــکدگذاري و ذخیره اط
نوایی است و ــایی و شـــهماهنگ سازي محرك بین

فرایندهاي همزمان و توالی را براي ورود اطالعات 
باالخره توانایی هاي . یردــــحسی به خدمت می گ

  به ایجاد راهبردهاي بازیابی موثرریزي منجر  برنامه
). 18(،افظه می شودهاي زوجی آموخته شده از ح  تداعی

هاي آتالنتیس و نمادهاي تصویري این  خرده آزمون
آزمون نمادهاي تصویري   خرده که دنسنج توانایی را می

  . شود در سنین باالتر اجرا می
ریزي   هاي اجرایی و برنامه، با کنش 3بلوك 

زمان با رشد ناحیه پیش فرونتال در  رد که همسروکار دا
هاي   این توانایی توسط خرده آزمون.نوجوانی است

یري ــــدازه گـــدالل الگو انــاستتکمیل داستان و 
ها در سنین باالتر اجرا  این خرده آزمون). 18(،می شود
   . می شوند

هاي کافمان داراي مواد و ابزارهاي  خرده آزمون
دکان جالب و جذاب بوده که می تواند است که براي کو

  .منجر به افزایش روایی صوري پژوهش شود
تجربیات محقق در اجراي آزمون نیز نشان داد که 

ها با عالقه و دقت  در حین اجراي آزمون، آزمودنی
  مواد و. دــدادن ام میــــخاصی تکالیف موردنظر را انج
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ست که اي ا هتکالیف آزمون کافمان ویرایش دوم به گون
طوري که ه براي کودکان جذابیت خاصی دارد ب

ل ـــن عوامــای. کودکان را درگیر انجام کار می کند
می تواند منجر به ایجاد یک شرایط مناسب جهت 

این . سنجش کودکان و روایی ابزارهاي سنجش گردد
مانند آزمون وکسلر و (ویژگی در سایر ابزارهاي سنجش

ها بیانگر این است  مه اینو ه. وجود ندارد) بینه سیمون
ها در  ترین آزمون  که آزمون کافمان یکی از برجسته

  )20(.زمینه سنجش شناختی کودکان است
با آزمون کافمان ویرایش دوم می توان نیمرخ 

عف و قوت کودك را ترسیم نمود که ضجامعی از نقاط 
حاصل از آن می تواند در برنامه ریزي آموزشی و  نتایج

از جمله  .ودکان مورد استفاده قرار گیردهوش افزایی ک
ت هاي این پژوهش مربوط به زمان اجراي محدودی

طور که اشاره شد آزمون کافمان  همان. آزمون است
اي اصلی و تکمیلی است که ـــه داراي خرده آزمون

ی بیشتري ــاي تکمیلی امکان بررســه خرده آزمون
افراد وص فرایندهاي شناختی و توانایی هاي ــدر خص

والنی شدن ــل طــدلیه سازد که ب را فراهم می
. دندــرا شــها اج ونــراي آزمون این خرده آزمــاج

تري از کودکان ــداد بیشــقق عالقمند بود که تعــمح
دلیل عدم همکاري پرسنل ه را آزمون نمایند ولی ب

 نــد، کالً ایـــها، این امکان میسر ش  مهدکودك
هایی که به  اط با همه آزمونــــکل در ارتبــشم

هایی که روي  ونــورت فردي و مخصوصاً آزمــــص
در این . ود داردــ وج،ودــش را میــخردساالن اج

 4 سنین یاي اصلـــه رده آزمونــط خــیق فقــتحق
  . شدسالگی اجرا 
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Abstract 
 

Introduction: The Kaufmans assessment 
Battery for children, (second edition) is an 
individually administered measure of the 
processing and cognitive abilities of child-
ren and adolescence aged between 3 and 
18. This battery helps to specialists 
assessing neurological, psycho-educational, 
clinical and psychological aspects at all 
levels between preschool and high school.  
This is a theory based clinical instrument 
that contributes to culturally fair 
assessment, while the purpose of this 
research was the investigation of 
psychometric characteristics of kaufman's 
neurological and clinical diagnostic tests 
that make very valuable assessment.  
 
Materials & Methods: The method of this 
research was descriptive-analytical study 
that applied for the situation and the sub-
tests were performed on 4-4.11 years old 
kindergarten children. Society population 
was all of 4-4.11 years old children. This 
sample was selected randomly through par-
tial classification of boys and girls of Ilam's 
kindergartens. The instrument for gathering 

data was kaufman's neurological and clini-
cal diagnostic subtests that has developed 
based on Luria's neurological-clinical mo-
del.  
 
Findings: Cranbach alfa was ranged from 
0.80 to 0.85. Cronbach alfa of whole was 
0.90. Correlation coefficient between kau-
fman’s test and wechsler’s total IQ was 
0.72. Subtests intelligence scores mean for 
different groups of 4-4.11 years old showed 
that intelligence is a phenomenon that 
increased with age and makes follow on age 
trend. There were significant relationships 
between age and subtests scores.  
 
Discussion & Conclusion: It can draw a 
profile of strengths and weaknesses of child 
by kaufman's neurological-clinical 
diagnostic tests. These results can be used 
in assessing neurological, psycho-
educational, clinical and psychological 
aspects.  
 
Keywords: clinical diagnostic, neurolo-
gical, kaufman, Ilam, 4-4.11 Years old  
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