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ارزيابي عملكرد بيماران مبتال به آسيب مغزي با استفاده از آزمون ديداري ـ حركتي 

  روه بهنجار مغز آنها و گMRIبندرگشتالت و مقايسة آن با تصاوير 

  ∗∗، مجيد غفّاري∗دكتر نجمه حميد
  

  خالصه
در اين پژوهش به ارزيابي و مقايسة بيمـاران مبـتال بـه آسـيب مغـزي و افـراد بهنجـار بـا           

 مغـز  MRIاستفاده از آزمون ديداري ـ حركتي بندر گـشتالت و مقايـسة نتـايج آن بـا تـصاوير       
ر ضايعة مغزي در بخش جراحي مغز جامعة پژوهش، شامل  بيماران دچا   . بيماران مبادرت شد  

 و افراد سالم از لحاظ 1384هاي ارديبهشت و خرداد  و اعصاب بيمارستان گلستان اهواز در ماه  
 30 نفر آزمودني است كـه در دو گـروه   60نمونة اين پژوهش متشكل از     . كاركرد مغزي است  

. دسـترس انتخـاب شـدند   اين دو گروه  به صورت در . نفري بيماران و افراد سالم قرار گرفتند    
ابزارهاي مـورد اسـتفاده عبارتنـد از آزمـون ديـداري ـ        . رويدادي استطرح اين پژوهش، پس

 مغز بيماران كه نتايج و اعتبار و روايي ابزارهـاي مـذكور،    MRIحركتي بندرگشتالت و تصاوير  
 بـين  هاي پژوهش نـشان دادنـد  هاي مربوط به فرضيه يافته. بخش بوده استمطلوب و رضايت  

هاي مغزي و افراد سالم از لحاظ كاركرد مغـزي در ترسـيم     نحوة عملكرد بيماران دچار ضايعه    
 بـراي دو گـروه   tبا اسـتفاده از آزمـون   (اشكال آزمون بندرگشتالت از نظر تعداد و نوع خطاها    

همچنين بين نتيجـة آزمـون بندرگـشتالت و نتيجـة      . داري وجود دارد  هاي معني   تفاوت) مستقلّ
در تحليـل  . داري وجـود دارد  مغز بيماران همبـستگي مثبـت و معنـي      MRI از تصاوير    حاصل

ه بـه محـلّ ضـايعة مغـزي در ايـن            كيفي پروتكل  هاي بيماران، نوع خطاهاي بيمـاران بـا توجـ
 مغـز بيمـاران   MRIپژوهش، با نتايج حاصـل ازارزيـابي پيـشينة پـژوهش و نتـايج حاصـل از          

  . شود هده ميمذكور، همخواني قابل قبولي مشا
   مغزMRI آزمون ديداري ـ حركتي بندر گشتالت، آسيب مغزي، :واژگان كليدي

                                                 
  شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز تربيتي و روان  عضو هيأت علمي دانشكده علوم ∗
  شناسي باليني  دانشجوي كارشناسي ارشد روان ∗∗
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  مقدمه

 يا نوروپسيكولوژي عبارت است از علم بررسي رابطة مغز و 1شناسي عصب پايه روان
اين حيطه از علم، عبارت است از توصيف كاركرد مغز بيماران بر اساس عملكرد آنها در . رفتار
اين ارزيابي از . شوند هاي دقيق و ظريف رابطة مغز و رفتار محسوب مي  كه معرفهايي آزمون

پزشكي و بيماران آسيب مغزي است  هاي روان فرآيندهاي اساسي تشخيص و درمان اختالل
هاي نوروپسيكوژيك، آزمون ديداري ـ حركتي بندرگشتالت  يكي از آزمون). 1382، 2فيرس(

كاربرد : گويد بندر مي). 1377، 4مارلي(، ابداع شد 1938ال  در س3است كه از سوي لورتابندر
 سالگي، 10اين آزمون بر اين فرض استوار است كه در سطح معيني از رشد، يعني حدود 

كند و  ها پيدا مي كودك به طور طبيعي توانايي الزم را براي رونگاري تقريباً درست اين طرح
حال اگر فرد بزرگسالي، خطاهاي . افتد فاق نميپس از آن چندان تغييري در اين توانايي اتّ

داري در رونگاري اين طرح ها نشان دهد، بايد اشكال يا اختاللي كاركردي يا عضوي در  معني
تواند داراي ارزش  پس به اين ترتيب از نظر بندر اين آزمون مي. مغز وجود داشته باشد

 ضايعه به منطقة پس سري نزديكتر كند هر قدر بندر مطرح مي). 1377مارلي، (تشخيصي باشد 
اي كه بيش از همه در كاركرد گشتالت نواحي. كند باشد، كاركرد گشتالت، بيشتر اختالل پيدا مي

هاي گيجگاهي، آهيانه، و پس سري در نيمكرة غالب  ديداري ـ حركتي نقش دارند، قطعه
حاكي از اين هستند كه هاي فراوان قبلي،  قابل توجه است كه پژوهش). 1377مارلي، (هستند 

هاي خفيف است  تر از ضايعه هاي مغزي شديد، موفّق آزمون بندر گشتالت در تشخيص ضايعه
با ). 1373سراواني، (هاي نيمكرة راست، دارا است  و بيشترين موفقيت را در تشخيص ضايعه

هاي   ضايعهتوجه به اين مطالب، در اين پژوهش، آزمون بندر ـ گشتالت در مورد بيماران دچار
مغزي به كار برده شد و تفاوت عملكرد اين بيماران و افراد سالم از لحاظ كاركرد مغزي، مورد 

                                                 
1- neuropsychology 
2- Fires, J. 
3- Lauretta Bender 
4- Marley, M. L. 
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در اين (هاي پاراكلينيكي  همچنين ميزان همانندي نتايج اين آزمون با آزمون. بررسي قرار گرفت
  .نيز به صورت كيفي بررسي شد)  مغزMRIپژوهش تصاوير 

  روش

در اين . اي يا پس رويدادي است پژوهش حاضر، علّي ـ مقايسهطرح به كار رفته در 
هاي آزمون بندر  پژوهش متغير مستقّل، وجود ضايعة مغزي و متغير وابسته، نحوة ترسيم طرح

  . در نظر گرفته شده است
 آزمودني است كه در دو گروه آزمايشي و كنترل قرار 60نمونة آماري اين پژوهش شامل 

 نفر بيمار دچار ضايعة مغزي بستري در بخش جراحي مغز و 30يشي شامل گروه آزما. گرفتند
البتّه .  نفر آزمودني سالم بوده است30اعصاب بيمارستان گلستان اهواز، و گروه كنترل شامل 

، وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي )با توجه به بازبيني ادبيات پژوهش(ها، سنّ  در انتخاب آزمودني
 سال و حداقل 12حداقل سنّ، . ان متغيرهاي كنترل در نظر گرفته شدو تحصيالت آنها به عنو

  . ميزان تحصيالت، پايان دورة ابتدايي در نظر گرفته شده است
  ابزار

آزمون ديداري ـ حركتي بندر گشتالت، از سوي لورتا بندر در سال :  آزمون بندر گشتالت-
آزمون . بنيانگذاران مكتب گشتالت استهاي ورتهايمر، از   ابداع شد كه برگرفته از طرح1938

آزمون ). 1377مارلي، (بندر، جزء پنج آزمون پر كاربرد دنيا، در سنجش عصبي ـ رواني است 
 سانتي متر، 3/15×10هايي به ابعاد   طرح تشكيل يافته كه بر روي كارت9بندر گشتالت از 

اعتبار بازآزمايي .  قابل قبول استگذاري عموماً هاي مختلف نمرهاعتبار بين نظام. اند كشيده شده
، )77/0با ميانه  (90/0 تا 53/0با نظام كوپيتز،  بر حسب سنّ و فاصلة زماني دو اجرا از 

دهند، درحالي  طرفداران آزمون، نوعاً از مطالعات روايي مثبت گزارش مي. گزارش شده است
هاي منفي اشاره   ـ به يافتهاند كه منتقدان ـ كه بعضي از آنان ادبيات پژوهش را بررسي كرده

براساس بسياري از مطالعات، آزمون بندر توانسته است ). 1990گراث و مارنات،(دارند 
 و 1984لكس، (هاي مبتال به آسيب مغزي را از افراد فاقد آسيب مغزي تفكيك كند  جامعه

  ).1377مارلي، 
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 يكي از MRIة پديد): تصويربرداري به روش تشديد مغناطيسي( مغزي MRI تصاوير -
هاي مختلف بدن است كه بر اساس اثر و واكنش  هاي تصويربرداري از اليه جديدترين تكنيك

،  براساس MRIتصاوير . متقابل خاصيت مغناطيسي و امواج راديويي، طراحي شده است
ها در لب و عمق مغز را از جهات مختلف  تغييرات جريان خون در مغز، محلّ ضايعه

باباپور، (  استفاده از طنين مغناطيسي به جاي اشعه رونتگن است MRI روش. نماياند مي
1383 .( 

  ها يافته

 براي دو گروه مستقلّ tها از آمار توصيفي و آزمون  در اين پژوهش براي تحليل داده
  .استفاده شد

  هاي توصيفي مربوط به دو گروه آزمودني يافته: 1جدول شمارة 
 شاخص هاي آماري

  گروه ها
انحراف 
  استاندارد

خطاي انحراف از   تعداد  ميانگين
  ميانگين

  51/0  30  2/6  83/2  هاي بيمار آزمودني
   19/0  30  7/0  05/1  هاي سالم آزمودني

  
 براي دو گروه مستقلّ در جدول زير ارايه tنتايج تحليل آمار استنباطي حاصل از آزمون 

  : شده است
  ة عملكرد بيماران در ترسيم اشكال آزمون بندرهاي استنباطي مربوط به نحو يافته: 2جدول شمارة 

  هاي آماري                          شاخص
 سطح معناداري درجه آزادي  t F  متغير                   

  001/0 58 43/16 -96/9  خطاي ترسيم در آزمون بندرـ  گشتالت
  

 نوع خطا بين دو نتايج حاصل از نحوة ترسيم اشكال در آزمون بندر نشان داد از لحاظ
  : گروه آزمودني تفاوت وجود دارد كه به صورت جدول ارايه شده است
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  انواع خطاها به ترتيب فراواني در بيماران: 3جدول شمارة 
 شاخص هاي آماري

  نوع خطاها
  درصد  فراواني

  6/86  26  واپس روي
  6/76  23  كاري و حك و اصالح افزوده

  3/73  22  تكرار غير ارادي
  6/66  20  ترسيم خطوطلرزش در 

  60  18  اشكال در ايجاد زاويه
  3/53  16  حذف و اضافه

  4/46  14  چرخش
  4/46  14  نظمي بي

  6/26  8  خطوط اضافي افزوده شده
  3/23  7  ها در هم فرورفتگي و برخورد شكل

  3/23  7  ترسيم مجدد
  6/6  2  ها روي هم قرار گرفتن طرح

  

هاي بيمار، وجود ضايعة مغزي را نشان  ني نفر از آزمود25 مربوط به MRIتصاوير 
رفت در  نقص داشتند، همان طور كه انتظار مي  بيMRI نفري هم كه تصاوير 5دادند و  مي

، 4در جدول شمارة .  مورد بود3حداكثر خطا در آنها . آزمون بندر، مرتكب خطاي كمي شدند
 مغز از MRI و تصاوير  نتيجة همبستگي با استفاده از ضريب في بين آزمون بندر گشتالت

  . هاي بيمار ارايه شده است لحاظ تشخيص وجود ضايعة مغزي، در آزمودني
  MRIنتايج بررسي ميزان همبستگي بين آزمون بندر و تصاوير مغزي  : 4جدول شمارة 

  داري سطح معني  ضريب في
48./ 009/0 

  
ندر ـ گشتالت و ، همبستگي بين نتايج حاصل از آزمون ب5با توجه به جدول شمارة 

 به دست آمد 48/0هاي بيمار، از لحاظ تشخيص وجود ضايعة مغزي   آزمودنيMRIمغزي تصاوير 
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در نتيجه بين اين دو متغير از . دار است  معني>P.009/0هاي آماري، در سطح  كه با توجه به جدول
  . داري وجود دارد لحاظ تشخيص وجود ضايعة مغزي همبستگي معني

  

   گشتالت-خطاهاي بيماران مبتال به آسيب مناطق مختلف مغز در ترسيم آزمون بندر: 5جدول شمارة 
هاي مناطق مختلف مغز  ضايعه

  بيماران
   گشتالت-عملكرد در ترسيم آزمون بندر

  اي مغزي منطقة آهيانه
ها، اشكال در ايجاد زاويه  در هم فرو رفتگي و برخورد شكل

خطوط اضافه شده به ترسيم مجدد سختي از طرح يا كُلّ آن، 
  طرح، چرخش، واپس روي

  روي، تكرار و تداوم غير ارادي چرخش، حذف، واپس  منطقة پيشاني مغز
  روي و اشكال در ايجاد زاويه  چرخش، حذف، واپس  منطقة گيجگاهي مغز

  منطقة پس سري مغز

ها، روي هم قرار گرفتن  در هم فرورفتگي و برخورد شكل
اويه، ترسيم مجدد از طرح يا كل ها، اشكال در ايجاد ز شكل

هاي متقاطع و  طرح، چرخش، واپس روي و جدا كشيدن طرح
  به هم پيوسته

  

هاي بيماران، همخواني زيادي بين نحوة عملكرد  نتايج حاصل از تحليل كيفي پروتكل
هاي مغزي در ترسيم اشكال آزمون بندر از لحاظ تعداد و نوع خطاهاي  بيماران دچار ضايعه

  .دهد هاي قبلي انجام شده در اين زمينه  نشان مي هاي مختلف مغزي با بررسي به لبمربوط 
  منابع

 . تهران، سنجش.شناسي فيزيولوژيك روان).  1383. (باباپور، خيرالدين

بررسي پايايي و اعتبار آزمون بندر گشتالت در تشخيص ). 1373. (سراواني، محمد رضا
نامة كارشناسي  پايان. )EEG( نگار الكتريكي مغز هاي مغزي و مقايسة آن با موج ضايعه

 . ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

 . ترجمة، مهرداد فيروزبخت، تهران، رشد.شناسي باليني روان). 1382. (فيرس، جري

ترجمة حسن پاشا شريفي و . راهنماي سنجش رواني). 1373. (گراث ـ مارنات، گري
 .تهران، رشد. محمدرضا نيكخو
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روش : شناسي عضوي مغز و آزمون بندر ـ گشتالت آسيب). 1377. (مارلي، مارلي لوئيز
 .تهران، رشد. زاده و اكرم خمسه ترجمة،  حبيب اهللا قاسم. گذاري و تشخيص افتراقي نمره

Lacks, P. (1984). Bender Gestalt Screening for brain dysfunction. 
New York: John Wiley and sons. 
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