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موجب ،پوشي موجودپوشي دارند، همم ضايعات ارگانيك مغزي هميبا عالتجارب باليني مبين اين واقعيت است كه نشانه هاي برخي از اختالالت رواني:مقدمه

تـرين آزمـون هـاي    آزمـون بنـدر گشـتالت يكـي از معـروف     . عمـل آيـد  ه تشخيص افتراقي اسـتفاده بـ  برايگرديده است كه از آزمون هاي نوروپسيكولوژيك 

.باشدجرا ميالنوروپسيكولوژيك است كه ساده و سهل ا

نمونه هاي. شدبيمار به عنوان حجم نمونه تحقيق انتخاب ۸۱در تهران تعداد MRIي اجراي حاضر محقق با هماهنگي دو مركز تصويرنگاري برا:روش و مواد

نمونه از هر يك از افراد گروه. حركتي، اختالالت بينائي، پسيكوز و عقب ماندگي ذهني تحت كنترل قرار گرفتند-تحقيق از نظر متغيرهاي سن، اختالالت حسي

در . از آنان گرديدMRIمبادرت به تصويرنگاري با سپسمغزي، يك مصاحبه باليني و آزمون بندر گشتالت به عمل آمد و MRIفوق، قبل از انجام تصويرنگاري 

.نتايج حاصل با آزمون آماري مك نمار مورد بررسي قرار گرفتپايان

دو روش تصـوير نگـاري   % ۵۷در .در تشخيص ضايعات مغزي مشاهده گرديـد MRIو روش تصويرنگاري اختالف معني داري بين نتايج بندر گشتالت: يافته ها

MRI۵/۸دربا هم توافق نداشتند، % ۴۳و در . ي و نيز تشخيص بهنجاري با هم توافق داشته و منطبق بودندزو آزمون بندر گشتالت در تشخيص ضايعات مغ%

از مـوارد،  %۵/۳۴تشخيص بهنجاري داده بـود، همچنـين در   MRIيعه مغزي داده بود در حاليكه روش تشخيصي موارد آزمون بندر گشتالت تشخيص ضاايناز

.تشخيص ضايعه مغزي داده بودMRIآزمون بندر تشخيص بهنجاري داده بود ولي روش 

تواند به عنوان يك آزمون غربال گري ضايعات مغزي بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان نتيجه گيري نمود كه آزمون بندر گشتالت مي: بحث و نتيجة گيري

.در كلينيك هاي روانشناسي به منظور جلوگيري از تصويرنگاري هاي غير ضروري از مغز مورد استفاده قرار گيرد
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مقدمه

كي از وظايف اصلي روانشناسـان بـاليني تهيـه، اجـرا و تفسـير      ي

تجـارب بـاليني مبـين ايـن     .)۱(آزمون هاي روانشناختي اسـت 

م يـ ند كه نشانه هاي برخي از اختالالت رواني با عالهستواقعيت

هم پوشي موجود . )۲(باشدك مغزي مشترك ميضايعات ارگاني

ك هـاي  نيـ بين موارد مذكور موجـب گرديـده اسـت كـه دركلي    

روانشناســي از آزمــون هــاي خاصــي موســوم بــه آزمــون هــاي  

نوروپسيكوژي براي تشخيص افتراقـي در مـوارد يـاد شـده بـاال      

يكـي از سـاده   ۲تآزمون بنـدر گشـتال  ). ۳(به عمل آيد استفاده 

مون هاي نوروپسيكولوژيك اسـت كـه بـر اسـاس     آزانواعترين 

ــه    ــتالت و مجموع ــي گش ــب روانشناس ــوري مكت ــرح ۳۰تئ ط

توسط خانم دكتر لورتـا  " ورتهايمر" شكل بندي هاي ارائه شده 

سـت كـه   ااقتباس گرديده و اين در حالي۱۹۳۸بندر در سال 

۱۰۰۰اين آزمون در يك دوره تحـولي خـود تـاكنون بـيش از     

ي و اعتبـار  يكارا).۴(ن گزارش گرديده استپژوهش در مورد آ

آزمون بندر گشـتالت در تحقيقـات متعـددي مـورد بررسـي و      

به علت عدم بررسي علمي و عملي امامطالعه قرار گرفته است، 

ضايعات مغزي درگريبندر گشتالت در غربالارزش آزمون
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ترين روش هاي پـاراكلينيكي تشـخيص   مقايسه با آخرين و مدرن

ه لذا با عنايـت بـ  . قيق گرديدحضايعات مغزي، انگيزه طراحي اين ت

ينكه تا تاريخ انجام اين طرح پژوهشي، گزارشي از مقايسه عملكرد ا

ــه روش تشــديد    ــا روش تصــويرنگاري ب ــدر گشــتالت ب ــون بن آزم

.در دست نبود، تحقيق حاضر به مرحله اجرا در آمد١مغناطيسي

روش کارمواد و

حجم نمونه اين تحقيق كليه بيماران سرپايي مراجعه كننده بـه دو  

بودشهيد شوريده و كوثر شهر تهراناي-ار-اممركز تصوير نگاري

كه با ۱۳۷۴لغايت شهريور ماه سال ۱۳۷۴كه از اول تير ماه سال 

الـذكر  سـال بـه مراكـز فـوق    ۷۰سال و زير ۱۸شرط سني باالي 

۸۱اجراي اين تحقيق، در نهايت تعـداد  براي. مراجعه نموده بودند

مشكوك به ضايعه مغزي نفر بيمار مراجعه كننده۱۳۸بيمار از بين 

يـاد  اي-ار-امبودند كه به عنوان نمونـه در دسـترس از دو مركـز    

شرط سني : شده در تهران با كنترل متغيرهاي ذيل غربال گرديدند

بيمــاري هــاي بــهســال، عــدم ابــتالء۷۰ســال و زيــر ۱۸بــاالي 

پسيكوتيك يا عقب ماندگي ذهني، عدم ابتالء به اختالالت بينـائي،  

حركتي در دست، تمايل به شـركت  -تالء به اختالالت حسيعدم اب

به كليه مراجعين سرپايي مشكوك به ضايعه مغزي. در اين تحقيق

ابتدا با اي-ار-امفوق قبل از تصوير نگاري مغزي اي-ار-اممراكز 

انجام مصاحبه باليني با سـاختار و بـا رعايـت اصـول پسـيكومتري      

عمل آمـد و  ه گشتالت ب-ون بندراز آزمودني ها آزم) روان سنجي(

مـورد تصـويرنگاري   اي-ار-امآزمودني ها توسـط دسـتگاه   سپس

مغزي طبق دستور پزشك مربوطه شان كه ارجاع گرديـده بودنـد،   

در خاتمه، نتايج آزمون بندرگشتالت كليه افراد حجـم  . قرار گرفتند

نمونه اين تحقيق توسط يك نفر روانشناس باليني مجرب در تفسير 

٣و با استفاده از روش نمره گذاري لكس٢كوراين آزمون و به روش

اي-ار-امدر عـين حـال تصـاوير    . مورد نمره گذاري قـرار گرفـت  

زي آنان توسط متخصص مربوطه مـورد ارزيـابي و تفسـير قـرار     غم

يافـزار دست آمده با استفاده از نرمه در نهايت داده هاي ب. گرفت

مورد تجزيه و تحليل و ٤ري مك نمارو نيز آزمون آماSPSSآماري

.استنباط آماري قرار گرفت

نتایج

محاسـبه شـده از   Tبا توجه به نتايج حاصله در اين تحقيق، چـون  

اجراي آزمون آماري مك نمـار بزرگتـر از عـدد بحرانـي حاصـله از      

1 MRI
2 Blind
3 Lacks
4 McNemar

بزرگتر بـود، لـذا   % ۹۹در سطح اطمينان ) ×۲(جدول مجذور كاي 

و اي-ار-امدو روش تصـوير نگـاري   نتيجه مـي گيـريم كـه بـين     

آزمون بندر گشتالت در تشخيص ضايعات مغزي ارگانيك اخـتالف  

با استفاده از تحليل عناصر جـدول تـوافقي  . معني داري وجود دارد

-ار-امدو روش تصوير نگـاري  % ۵۷مشخص گرديد كه در۲× ۲

و آزمــون بنــدر گشــتالت در تشــخيص ضــايعات مغــزي و نيــز اي

هنجاري با هم توافق داشـته و منطبـق بودنـد و ايـن در     تشخيص ب

از % ۵/۳۴در .با هم توافـق نداشـتند  موارد% ۴۳ست كه در احالي

موارد اخير، آزمون بندرگشتالت تشخيص بهنجاري داده بود و لـي  

) ۱جــدول شــماره .(تشــخيص ضــايعه مغــزي داده بــوداي-ار-ام

مـوارد آزمـون بنـدر    از اين% ۵/۸در حالي كه در ) خطاي نوع اول(

اي-ار-امگشتالت تشخيص ضايه مغـزي داده بـود در حـالي كـه     

.)خطاي نوع دوم(تشخيص بهنجاري داده بود

با تصحيح يتس۲*۲جدول توافقي 

و MRIجدول توافقي دو روش تصويرنگاري -۱جدول شماره 

آزمون بندرگشتالت

و نتیجه گیريبحث

مـيالدي مبـين آن   ۱۹۳۸در در سال نتايج تحقيقات خانم لورتا بن

بود كه آزمون بندر گشتالت قادر به تشخيص ضايعات مغزي اسـت 

خانم بندر با گسترش رويكرد خود و تاكيد بر چگـونگي تـاثير   .)۴(

ضايعات ارگانيك مغزي و اختالالت كاركردي آن و يا عدم باليدگي 

بـه  حركتي در سطح عملكرد فرد، آزمـون خـود را ابتـدا    -ادراكي

به منظـور  سپسكتي و رح-عنوان شاخصي براي باليدگي ادراكي

ba

dc
a+b

c+d

a+c b+d

)بندرگشتالت(

ضايعه 

مغزي

سالم

(MRI)سالم۳۵۷۲۸

ضايعه مغزي۴۶۱۸۲۸

۸۱۲۵۵۶
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در مطالعـه  )۵(تشخيص ضـايعات مغـزي مـورد اسـتفاده قـرار داد     

نشان دادنـد كـه طـي بررسـي     ) ۱۹۸۱(١ديگري تسائي و تساننگ

نفر بيمار ۱۳۵نورولوژيكي و آزمايش بررسي وضعيت رواني بر روي 

، جهت مشخص نمودن ميزان ضايعه در برخـي از آنـان   روانپزشكي

و ٢الكتروآنسـفالوگرافي ضروري نبود زيرا آزمـون بنـدر گشـتالت و   

.)۶(خوبي نشان داده بـود ه آزمايشات نورولوژيكي نيز ضايعات را ب

عملكـرد آزمـون   ) ۱۹۹۰(٣در مطالعه ديگري كه توسط استورانات

ز نـوع آلزهـايمر را   بندر گشتالت در تشخيص دمانس نـوع پيـري ا  

طيـف  ۳فـرد بـا دمـانس در    ۱۴۴مورد بررسي قرار داد كه تعـداد  

. دمانس خيلـي خفيـف، خفيـف و متوسـط مـد نظـر محقـق بـود        

نتـايج . سال قرار داشـتند ۹۵تا ۶۴ها در دامنه سني بين آزمودني

نشان داد كه آزمون بندر گشتالت قدرت تشخيصـي دمـانس هـاي    

فراد سالمند طبيعـي نـدارد ولـي ايـن     خيلي ضعيف و خفيف را از ا

آزمون قادر است كه دمانس هاي متوسط و شديد را تشخيص دهد

تن از محققان كشورمان كارائي آزمون بنـدر  چند در ايران نيز .)۷(

گشتالت را در تشخيص ضايعات مغزي مـورد بررسـي قـرار دادنـد،     

در در پژوهشي كارائي آزمون بندر گشتالت را ) ۱۳۵۷(لهي لاسيف

تشخيص افتراقي بيماري صرع مورد بررسي قرار دادو نتايج تحقيق 

سـت كـه آزمـون بنـدر گشـتالت توانـائي الزم را در       اوي مبين آن

در مطالعـه  ) ۱۳۷۳(سـراواني  )۸(.تشخيص افتراقي اپي لپسي دارد

نفر، پايائي و اعتبار آزمون ۹۶در شهرستان زاهدان بر روي مشابهي

الالت كـاركردي مغـز در مقايسـه بـا روش     بندر گشتالت را در اخت

الكتروآنســفالوگرافي مــورد بررســي قــرار داد كــه نتــايج آن نشــان 

آزمون بنـدر گشـتالت در تشـخيص اخـتالالت كـاركردي      مي دهد

كه اين شديد، آزمون معتبر و توانمندي است در حالي) لپتيكاپي(

كاركردي خفيـف مغـزي نـاتوان    فآزمون نسبت به تشخيص اختال

در تحقيق ديگري در تهران بـر روي  ) ۱۳۷۴(تيز دست .)۹(ستا

سال، كـارائي آزمـون   ۵۰تا ۲۰آزمودني در محدوده سني بين ۷۲

درمقايسـه بـا روش   مغـزي بندر گشتالت را در تشـخيص ضـايعات   

مورد بررسي قرار داد، نتايج اين ٤تشخيصي به روش سي تي اسكن

آزمـون بنـدر در   يتحقيق نشان مي دهد كـه بـين تـوان تشخيصـ    

اخـتالف  سـي تـي اسـكن    ي جـدي و روش زتشخيص ضايعات مغ

نتايج حاصله از اجراي تحقيق حاضر .)۱۰(معني داري وجود ندارد

صـورت علمـي و   ه در واقع ضمن آنكه نتايج تحقيقـات قبلـي را بـ   

تري تائيد مي نمايد بلكه اولين بررسـي در خصـوص مقايسـه    دقيق

گـري ضـايعات مغـزي در    غربـال عملكرد آزمون بندر گشتالت در

مقايسه با روش تصويرنگاري مغـزي بـه روش تشـديد مغناطيسـي    

1 Tsai & Tsungang
2 E.E.G
3 Storenat
4Ct-Scan

بـا توجـه بـه    . مي باشد كه در ايران انجام گرفتـه اسـت  اي-ار-ام

كارائي آزمون بندر گشتالت در غربالگري ضايعات مغزي غير خفيف 

مي توان از اين آزمون به عنوان يك ابزار غربالگري ضايعات مغـزي 

و نيز جهـت پيشـگيري از تصـويرنگاري هـاي     در تحقيقات ميداني

. استفاده نمودپاراكلينيكي غير ضروري
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