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Abstract
Background and Aim: One of the requirements of safe driving is having good and strong vision. Some
vision disorders, can increase the risk of traffic accidents. The present article was conducted to examine
the role of decreased visual acuity, contrast sensitivity disorder, and visual field defect in accidents. Also,
some recommendations are provided to improve these factors.
Materials and Methods: In the present review article, three databases of Google scholar, PubMed, and
Scopus were search for articles in English and without time limitation using some keywords (Contrast
sensitivity, visual field, inappropriate glasses, traffic accidents, and vision impairment) individually and in
combinations.
Findings: If there is a correlation between visual acuity and accidents, it is very weak. There was a
positive correlation between contrast sensitivity disorder and traffic accidents. The risk of traffic accidents
can be increased if the visual field defect is binocular and severe. The main considerations to improve
these factors have been in the form of recommendations to drivers and changing screening processes.
Conclusion: Impaired visual acuity has a poor relationship with car accidents. Researchers do not have
consensus over the direct relationship between vision disorder and traffic accidents and some believe this
issue is inconclusive. But among the factors studied, contrast sensitivity has a greater impact on car
accidents compared with the other two factors. Therefore, more studies should be performed to identify
and reduce the causes of impaired contrast sensitivity.
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بررسی نقش کاهش حدت بینایی ،اختالل حساسیت کانتراست و اختالل میدان بینایی در
تصادفات رانندگی و توصیههایی جهت بهبود این عوامل
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چکیده
مقدمه و اهداف
یکی از الزامات رانندگی مطمئن ،داشتن بینایی خوب و قوی است .برخی اختالالت بینایی ،میتواند خطر تصادفات رانندگی را افزایش دهد؛ لذا مقاله حاضر به بررسی
نقش کاهش حدت بینایی ،اختالل حساسیت کانتراست و اختالل میدان بینایی در تصادفات و توصیههایی که جهت بهبود این عوامل در رانندگان و مسیر جادهها و راهها
میتوان انجام داد ،میپردازد.
مواد و روشها
مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است که در آن جمعآوری اطالعات از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی  PubMed ،Google Scholarو ،Scopus
محدود به زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان و با استفاده از کلمات کلیدی " حساسیت کانتراست ،میدان بینایی ،عینک نامناسب ،تصادف رانندگی و اختالل بینایی"
به صورت جداگانه و توام انجام شد.
یافتهها
در صورت وجود ارتباط بین حدت بینایی و تصادفات رانندگی ،آن ارتباط بسیار ضعیف میباشد .همچنین رابطهی مستقیمی بین اختالل حساسیت کانتراست با میزان
تصادفات رانندگی وجود دارد .نقص میدان بینایی اگر به صورت دوچشمی و شدید باشد ،میتواند خطر تصادفات رانندگی را افزایش دهد .اقداماتی که در جهت بهبود این
عوامل انجام شده است بیشتر در قالب توصیههایی به رانندگان و تغییر روند غربالگری میباشد.
نتیجهگیری
اختالل حدت بینایی رابطهی ضعیفی با میزان تصادفات رانندگی دارد .محققین در مورد رابطهی مستقیم اختالل میدان بینایی و تصادفات رانندگی به نظر واحدی
نرسیده و برخی عقیده دارند بررسی این موضوع بینتیجه است ،اما در بین عوامل بررسی شده ،حساسیت کانتراست نسبت به دو فاکتور دیگر تاثیر بیشتری بر تصادفات
رانندگی دارد .لذا نیاز به انجام مطالعات وسیعتر برای شناسایی و کاهش عوامل ایجادکنندهی اختالل حساسیت کانتراست ،ضروری میباشد.
واژگان کلیدی
حساسیت کانتراست؛ میدان بینایی؛ اختالل بینایی؛ عیب انکساری تصحیحنشده؛ عینک نامناسب؛ تصادفات رانندگی؛ حدت بینایی؛ رانندگی
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مقدمه و اهداف
رانندگی اولین شیوهی مسافرت در بسیاری از کشورها است که موجب تسهیل انجام فعالیتهای روزانه میگردد .یکی از الزامات رانندگی
مطمئن ،داشتن بینایی خوب و قوی است .شواهد نشان میدهد که برخی اختالالت بینایی مثل عیب انکساری تصحیحنشده ،میتواند خطر
تصادفات رانندگی را افزایش دهد ]1[.طبق برخی مطالعات ،رانندگان در دو گروه سنی جوان و مسن ،دارای بیشترین آمار تصادفات هستند]2[.
اکثر تصادفات رانندگی افراد مسن دارای ریشهی پزشکی میباشد که در این میان ،اختالالت بینایی نقش مهمی ایفا میکند]2[.
نامناسب بودن عینک فعلی فرد میتواندموجب باقی ماندن یک عیب انکساری تصحیحنشده در چشم وی و در نتیجه کاهش حدت بینایی
فرد شود .طبق آمار ،تعداد افرادی که به علت نداشتن عینک ،یا داشتن عینک نامناسب دچار اختالالت بینایی هستند  517میلیون نفر
تخمین زده شده است ]1[.طبق مطالعهای که توسط  Bourne PRAو  Stevensدر سال 2013انجام شد ،تعداد افرادی که به علت
عیب انکساری تصحیح نشده در چشمشان ،دچار کاهش حدت بینایی و در نتیجه اختالل دید شدهاند ،به  107.8میلیون نفر میرسد]2[.
بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ،تاثیر وجود عیب انکساری تصحیحنشده که موجب کاهش حدت بینایی میگردد در مطالعه حاضر
مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی میدان بینایی یکی از مراحل معاینات بینایی است که برای اطمینان از سالمت بینایی فرد جهت گرفتن گواهینامه باید انجام شود.
در ایران ،حداقل میدان بینایی الزم برای دریافت گواهینامه  70درجه در هر چشم و برای افراد تک چشم  100درجه میباشد (آئیننامه
راهنمایی و رانندگی/پیوست /2ماده  .)1البته حداقل میدان بینایی الزم برای رانندگی در کشورهای مختلف ،متفاوت میباشد ،اما به طور
کلی برخی معتقدند که یک میدان بینایی کمتر از  160درجه میتواند تهدیدی جدی برای رانندگی امن و مطمئن تلقی شود ]3[.بعضی دیگر
معتقدند که حرکات سر و چشم و استفاده از آینه ،میتواند اختالالت میدان بینایی را جبران کند]4[.
اختالل حساسیت کانتراست که در بیماریهای مختلفی مثل کاتاراکت 1و پارکینسون 2ممکن است خود را نمایان کند ،میتواند بر عملکرد
فرد طی رانندگی تاثیر گذارد ،تا حدی که برخی مطالعات نقش این عامل را مهمتر از نقش کاهش حدت بینایی بر تصادفات میدانند ]7-5[.در
مطالعه حاضر ،نقش کاهش حدت بینایی ،اختالل حساسیت کانتراست و اختالل میدان بینایی در تصادفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است که در آن جمعآوری اطالعات از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،Google Scholar
 PubMedو  Scopusمحدود به زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان و با استفاده از کلمات کلیدی (حساسیت کانتراست ،میدان بینایی،
اختالل بینایی ،عیب انکساری تصحیح نشده ،عینک نامناسب ،تصادفات رانندگی ،حدت بینایی ،رانندگی) به صورت جداگانه و توام انجام شد.
در مرحله اول ،تمام مقاالتی که در عنوان یا چکیدهی آنها ،کلیدواژههای ذکرشده موجود بود ،وارد لیست اولیه شد و سایر مقاالتی که در
مورد اختالالت بینایی و رانندگی نبود ،حذف شد .بر اساس این مرحله در جستوجوی اولیه ،تعداد  135مقاله که طی سالهای  1967تا
 2013انجام شده بود ،مورد بررسی قرار گرفت .سپس چکیدهی  122مقاله مورد بررسی قرار گرفت .در مرحلهی بعد تعداد  108مقاله که
انطباق کامل با موضوع اصلی داشت ،انتخاب شد و از بین آنها  88مقاله وارد مطالعه شد .متن کامل  72مقاله و چکیدهی  16مقاله در
دسترس بود.
یافته ها
نتایج مقاالت واردشده به مطالعه حاضر به چهار دسته تقسیمبندی شده و مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت.
 .1نقش کاهش حدت بینایی در تصادفات رانندگی :نامناسب بودن عینک فعلی فرد میتواند موجب باقی ماندن یک عیب
انکساری تصحیحنشده در چشم وی و در نتیجه کاهش حدت بینایی فرد شود .از بین  88مطالعهی مورد بررسی 27 ،مطالعه ،ارتباط بین
کاهش حدت بینایی و تصادفات رانندگی را مورد بررسی قرار داده بود.
قدیمیترین مطالعه در این زمینه ،با موضوع ارتباط بین حدت بینایی و امنیت راننده ،توسط  Burgو در سالهای  1967و  1968انجام
شده است که در این مطالعه ،رابطه ای بین حدت بینایی کم و تصادفات رانندگی در افراد میانسال گزارش نشده است ،در حالی که برای
افراد مسن ،این رابطه وجود داشته است]9 .8[.
در بین مطالعات قدیمی تر ،چند مطالعه ارتباط قابل توجهی بین کاهش حدت بینایی و تصادفات رانندگی گزارش کردهاند Ivers ]14-10[.و
همکارانش رابطهی حدت بینایی و رانندگی را در رانندگان مسن (سن باالی  50سال) مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که در افرادی
که حدت بینایی چشم راست بدتر از  20/60باشد ،احتمال افزایش تصادفات وجود دارد .همچنین کاهش حساسیت کانتراست در چشم راست
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یا وجود مشکل شنوایی در گوش راست میتواند موجب افزایش احتمال تصادفات شود .این یافتههای جالب Ivers ،و همکارانش را به این
نتیجه رساند که در کشورهایی که رانندگان از سمت چپ جاده حرکت میکنند (سیستم رانندگی فرمان راست) ،چشم و گوش سمت راست،
نقش و اهمیت به سزایی در سالمت رانندگی افراد ایفا میکند ]12[.برخی مطالعات قدیمیتر هم بر عدم وجود ارتباط بین کاهش حدت
بینایی و میزان تصادفات رانندگی اتفاق نظر داشتند ]20-15[.یکی از عوامل جانبی که میتواند بر عملکرد رانندگان حین رانندگی تاثیر بگذارد،
سن این افراد است ،چرا که بدیهی است میزان تصادفات رانندگی در ردهی سنی جوان و مسن برابر نیست .مقاالتی که به این مطالعه وارد
شدهاند ،عموما دارای نمونههایی هستند که از نظر سنی در ردهی مسن (باالی  50سال) قرار میگیرند؛ لذا از این جنبه همپوشانی دارد .به
عنوان مثال  McCloskeyو همکارانش ،رانندگان باالی  65سال Owsley ،و همکارانش ،نمونههای باالی  55سال ،و در مطالعهای
دیگر نمونههای باالی  50سال را مورد بررسی قرار دادند ]15-17[.همچنین  Rubinو  Crossبه ترتیب در سالهای  2007و 2009
نمونههایی با رده سنی  65-84سال و  55-85سال داشتند]22 ,21[.
همهی مطالعات باال دارای حجم نمونهی کمی بودند؛ بنابراین ممکن است حجم نمونهی ناکافی  ،علت عدم ارتباط حدت بینایی و میزان
تصادفات باشد .البته دو مطالعهی جدیدتر هم با حجم نمونهی باال انجام شد که نتایجی مشابه با مطالعات فوق داشت و ارتباطی بین کاهش
حدت بینایی و میزان تصادفات رانندگی گزارش نکرد]22 .21[.
یکی از سواالت مهمی که ممکن است پیش بیاید این است که هنگام صحبت از کاهش حدت بینایی ،دقیقا چند خط کاهش دید ،مورد نظر
است؟ مسلما پاسخ این سوال ،می تواند دلیلی برای نتایج متفاوت مطالعات باشد .البته در عمده مقاالت واردشده به مطالعه حاضر ،دید
 20/40به عنوان آستانه ی کاهش حدت بینایی مد نظر قرار گرفته است .به عنوان مثال مطالعات بسیاری رانندگان با حدت بینایی  20/40یا
کمتر را افراد دچار اختالل حدت بینایی در نظر گرفتهاند Owsley ]21 ,16 ,12[.و همکارانش در سال  2001بیان کردند که نقایص شدید
بینایی (یعنی حدت بینایی  20/100یا کمتر) ممکن است منجر به افزایش خطر تصادفات رانندگی شود که البته چون  %80نمونههای ایشان
دارای حدت بینایی بهتر از  20/100در هر چشم بودند و از طرفی هم افرادی که نقایص شدید بینایی دارند ،معموال به طور اختیاری یا به
دلیل محدودیتهای قانونی به رانندگی خود خاتمه میدهند افزایش تصادفات در این نمونه دیده نشد]17[.
مطالعاتی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت ،بر اساس عملکرد رانندگان انجام شده بود ،اما مطالعاتی نیز وجود دارد که با شیوهی شبیه-
سازی اختالل حدت بینایی به بررسی ارتباط این موضوع با میزان تصادفات رانندگی پرداختهاند .یکی از این مطالعات در سال  1998توسط
Higginsو  Woodو  Taitانجام شد ]23[.آنها با ایجاد یک تاری اپتیکی ،کاهش حدت بینایی در فرد را شبیهسازی کرده و نتیجه
گرفتند که در چنین شرایطی ،هرچند فرد دارای قدرت کنترل اتومبیل در جاده میباشد ،اما توانایی تشخیص عالئم جادهای را از دست می-
دهد و این موجب افزایش خطرات جادهای برای وی میشود .مطالعهی جدیدتری در این زمینه توسط  Higginsو  Woodدر سال
 2005انجام شد که این ادعا را تایید میکند]24[.
مطالعات جدیدتری وجود دارد که با موضوع بررسی ارتباط بین حدت بینایی و میزان تصادفات رانندگی انجام شده و بر عدم ارتباط این دو
مقوله اتفاق نظر دارند]27-25 .22[.
در نتیجه بر اساس مطالعاتی که تاکنون انجام شده است ،واضح است که در صورت وجود ارتباط بین حدت بینایی و امنیت رانندگان ،آن
ارتباط بسیار ضعیف میباشد .چند مطالعهی دیگر نیز همین نتیجهگیری را داشتهاند ]30-28[.محققین اثبات کردهاند که رانندگانی که از
اختالل بینایی رنج میبرند ،تمایل کمتری به رانندگی دارند و اغلب سعی میکنند در محیطهای آشنا رانندگی کنند ]34-31[.بنابراین ،وجود
الگوهای مختلف رانندگی می تواند علتی برای عدم ارتباط یا ارتباط ضعیف بین کاهش حدت بینایی و میزان تصادفات رانندگی باشد.
 .2نقش اختالل حساسیت کانتراست در تصادفات رانندگی :از بین  88مطالعهی مورد بررسی 32 ،مطالعه ،ارتباط بین اختالل
حساسیت کانتراست و تصادفات رانندگی را بررسی کرده بود.
در مطالعات مختلفی ،مشکالت مربوط به حساسیت کانتراست به عنوان یکی از عوامل موثر بر آمار تصادفات رانندگی ،به خصوص در افراد
مسن ،مورد بررسی قرار گرفته است .در این میان تعداد محدودی از مطالعات ،عدم ارتباط اختالل حساسیت کانتراست و میزان تصادفات
رانندگی را گزارش کردهاند ]35 .22 .21 .16[.در مطالعهی دیگری ،در صورت وجود حدت بینایی نرمال برای راننده ،نقش حساسیت کانتراست
نادیده گرفته شده است ]21[.یکی از علل احتمالی برای گزارش عدم وجود ارتباط بین اختالل حساسیت کانتراست و تصادفات رانندگی در
برخی مطالعات میتواند نوع قوانین مربوط به صدور گواهینامه باشد.
بیشتر مطالعات انجامشده در این خصوص ،به وجود ارتباط مستقیم بین اختالل حساسیت کانتراست و آمار تصادفات رانندگی اتفاق نظر
دارند .برخی مطالعات قدیمی وجود چنین رابطهای را گزارش کردهاند]36 .31[.
مطالعات جدیدتری نیز با موضوع ارتباط بین حساسیت کانتراست و عملکرد رانندگان انجام شده است که نتایج مشابهی داشتهاند.37 .34-32[.
 ]38یافتههای مطالعهی  Owsleyو همکارانش در سال  2001نشان داد که رابطهی ضعیفی بین حساسیت کانتراست و عملکرد رانندگی
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وجود دارد ]17[.در مطالعهی دیگری که توسط  Hendersonو  Donderiدر سال  2005انجام شد نیز رابطهی معناداری بین حساسیت
کانتراستِ حرکات جانبی و میزان ریسک تصادفاتی که ناشی از ناتوانی راننده در تشخیص اشیا بود ،گزارش شد]39[.
در افرادی با نقص حساسیت کانتراست ،زمان واکنش در بزرگراهها از مقدار نرمال که  550میلیثانیه است تجاوز میکند .اختالل حساسیت
کانتراست همچنین میتواند باعث کاهش توانایی فرد در درک عالئم جاده شود ]40[.این اختالل همچنین تشخیص عابرینی که لباس
مشکی پوشیدهاند را در هنگام شب ،مشکلساز میکند]41[.
یافتههای دو مطالعه که بر مبنای شیوهی شبیهسازی اختالل حساسیت کانتراست در رانندگان نرمال انجام شده بود ،حاکی از وجود رابطهی
مستقیم بین نقص حساسیت کانتراست و میزان تصادفات رانندگی بود]42 .40[.
اختالل حساسیت کانتراست در رانندگانی که آبمروارید دارند ،بسیار شایع است .اگر مقدار آبمروارید قابل توجه باشد ،به دلیل ایجاد
اختالل حساسیت کانتراست ،موجب افزایش میزان تصادفات رانندگی میشود .این تعداد در رانندگانی که آبمروارید دوچشمی دارند ،دو
برابر گروهی است که یک چشمشان درگیر شده است ]17[.عمل جراحی در رانندگانی که از آبمروارید رنج میبرند ،به دلیل افزایش
حساسیت کانتراست میتواند موجب بهبودی عملکرد رانندگی گردد]44 .43[.
بیماران پارکینسونی نیز در چهار مطالعه مورد بررسی قرار گرفته بودند که در این مطالعات به نقش کلیدی حساسیت کانتراست در عملکرد
رانندگی این افراد اشاره شده بود .یکی از این مطالعات مستقیما اثر حساسسیت کانتراست بر عملکرد رانندگان پارکینسونی را مورد بررسی
قرار داد[ ]46و سه مطالعه ی دیگر به بررسی نقش عوامل مختلف بر رانندگی بیماران پارکینسونی پرداخته بودند که حساسیت کانتراست نیز
یکی از این عوامل بود[ ،]48 ,47 ,45اما آنچه حائز اهمیت است این است که در نهایت تمامی این مطالعات به این نتیجه رسیدند که در بیماران
پارکینسونی میزان تصادفات رانندگی تحت شرایطی با حساسیت کانتراست پایین ،بیشتر است]48-45[.
به طور کلی علیرغم وجود تفاوتهایی که در روش انجام مطالعات وجود داشت ،شیوع تصادفات رانندگی در بین افرادی که دارای اختالل
حساسیت کانتراست هستند ،بیانگر رابطهی مستقیم این اختالل با میزان تصادفات رانندگی میباشد .حتی برخی مطالعات نشان دادهاند که
اندازهگیری حساسیت کانتراست در شرایط فوتوپیک نسبت به اندازهگیری حدت بینایی بهتر میتواند تشخیص عالئم جادهها ،موانع و
عابرین پیاده را هنگام رانندگی در شب پیشبینی کند ]6 .5[.از این رو اختالل حساسیت کانتراست نسبت به کاهش حدت بینایی نقش
مهمتری در تصادفات غیرعمدی ایفا میکند]7[.
 .3نقش اختالل میدان بینایی در تصادفات رانندگی :از بین  88مطالعهی مورد بررسی 50 ،مطالعه ،ارتباط بین اختالل میدان
بینایی و تصادفات رانندگی را مورد بررسی قرار داده بودند .اختالل میدان بینایی ،برخی از جنبههای رانندگی مثل تشخیص عالئم جادهها،
اجتناب از موانع و زمان واکنش را تحت تاثیر قرار میدهد؛ در حالی که بر بعضی جنبهها همچون تخمین سرعت و فاصلهی توقف تاثیری
ندارد ]52 .51[.نقص میدان بینایی همچنین تشخیص محرکهای محیطی را مختل میسازد]53[.
مطالعات زیادی در خصوص رابطهی بین میدان بینایی و امنیت رانندگان صورت گرفته است که جالب توجهترین آنها ،مطالعهی
 Johnsonو  Keltnerدر سال  1983میباشد .در این مطالعه نشان داده شده است که تعداد تصادفات رانندگی در افرادی که نقص
میدان بینایی به صورت دوچشمی دارند ،دو برابر افراد سالم میباشد .مطالعات دیگری در این زمینه صورت گرفته است ،اما این مطالعه به
جهت سایز نمونه ی بزرگ ،حائز اهمیت است و بیشترین آمار تصادفات مربوط به اختالل میدان بینایی در همین مطالعه پیشنهاد شده
است ]54[.تفاوت عمدهی این مطالعه با سایر مطالعات در تعریفش از اختالل میدان بینایی است Johnson .و Keltnerاختالل میدان
بینایی را از دست دادن بخش قابل توجهی از میدان بینایی دوچشمی میدانند ،در حالی که دیگر نویسندگان ،شدت کمتری برای آن در نظر
گرفتهاند .مطالعات قدیمیتر در این زمینه غالبا بر عدم وجود ار تباط بین اختالل میدان بینایی و تصادفات رانندگی اتفاق نظر دارند.16 .13 .9 .8[.
 Owsley ]58-55 .30 .18و همکارانش در سال  1998بر موضوع اختالالت بینایی شامل میدان بینایی و ارتباط ان با خطر تصادفات رانندگی
کار کردند .آنها طی یک  Follow-Upسه ساله برای  294راننده با گروه سنی  55تا  87سال دریافتند که در بین رانندگان مسن ،افرادی
که  40درصد یا بیشتر از میدان بینایی خود را از دست دادهاند ،تعداد تصادفاتشان بیش از  2برابر دیگر افراد است]16[.
یافتههای چند مطالعهی جدیدتر در این زمینه نیز حاکی از آن است که به علت تفاوتهای فردی بین رانندگان ،اختالالتی مثل نقص میدان
بینایی باعث افزایش تصادفات نمیشود ]59 .50 .49[.مطالعهی  Adekoyaو همکاران در سال  2009نیز گزارش میکند که ارتباط معناداری
بین نقص میدان بینایی و میزان تصادفات وجود ندارد]25[.
البته مطالعات جدیدتری که در این زمینه انجام شده است اکثرا بر وجود رابطهی مستقیم بین اختالل میدان بینایی و میزان تصادفات
رانندگی اتفاق نظر دارند ]61 .60 .32[.برخی مطالعات وجود ارتباط بین نقص میدان بینایی و تصادفات رانندگی را فقط در صورتی که این
اختالل به صورت دوچشمی باشد ،گزارش کردهاند ]54 .42 .21[.یافتههای سه مطالعه حاکی از آن بود که در صورت از دست دادن بخش زیادی
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از میدان بینایی ،خطر تصادفات افزایش مییابد ،اما در صورتی که این نقص خیلی مشهود نباشد ،رانندگان میتوانند رانندگی مطمئن و امنی
داشته باشند]59 .57 .21 .13[.
برخی مطالعات ،نوع نقص میدان بینایی را هم در نظر گرفته و بررسی کردهاند .برای مثال ،در مطالعهای که  McCloskeyو همکارانش
انجام دادند ،وجود ارتباط بین هر دو نوع اختالل میدان بینایی اعم از مرکزی و محیطی با میزان تصادفات رانندگی را نتیجهگیری کردند[،]16
اما در مطالعهی دیگری که توسط  Rubinو همکارانش در سال  2007انجام شد ،ارتباطی بین نقص محیطی در بخش فوقانی میدان با
عملکرد رانندگان بیان نشد ،در حالی که نقص محیطی در بخش تحتانی میدان بینایی بهترین پیشبینیکنندهی تصادفات رانندگی شناخته
شد .عالوه بر این ،بین نقایص مرکزی میدان و احتمال تصادفات رانندگی هم ارتباط وجود داشت ]21[.در مطالعهی دیگری نیز که
 Racetteو همکارانش انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که وجود نقص موضعی 3در میدان چشم چپ و نقص منتشر 4در میدان چشم
راست ارتباط مستقیم با عملکرد رانندگان دارد]59[.
اختالل میدان بینایی یکی از نشانههای رایج بیماری گلوکوم است .در مطالعهای که  Johnsonو  Keltnerدر سال  1983انجام دادند،
 %35از رانندگانی که گلوکوم داشتند ،نقص میدان بینایی نیز داشتند ]54[.یافتههای مطالعات زیادی در این زمینه نشان داد که ریسک و تعداد
تصادفات در رانندگانی که بر اثر گلوکوم دچار نقص میدان بینایی شدهاند ،بیشتر است ]30 .16[.مطالعات جدیدتر در این خصوص ،نشان می-
دهد که در بین بیماران گلوکومی ،آنهایی که در چشم بدترشان دچار اختالل میدان بینایی شدهاند ،تعداد تصادفاتشان پنج برابر سایرین می-
باشد ]61[.این در حالی است که مطالعهی  McGwinو همکاران در سال  2004یافتهای متفاوت مبنی بر عدم افزایش تعداد تصادفات
رانندگی در بیماران گلوکومی با اختالل میدان بینایی داشت .بنابراین با توجه به نتایج متناقضی که در این زمینه وجود دارد ،نمیتوان
افزایش میزان تصادفات بیماران گلوکومی را منحصرا ناشی از نقص میدان بینایی این افراد دانست]28[.
دو مطالعهای که اخیرا بر روی بیماران با نقایص همیآنوپی (نیمهنبینی) و ( Quadrantanopiaنوعی نقص میدان بینایی که در آن فرد
یک چهارم میدان بینایی خود را از دست میدهد ).نیز انجام شده است ،نقش مهم حساسیت کانتراست در عملکرد رانندگی این افراد را تایید
میکند .آ نچه در این مطالعات به دست آمده این است که بیماران دارای این نقایص ،با نوعی کاهش حساسیت کانتراست در بینایی خود
مواجه هستند که موجب کاهش عملکرد رانندگی آنها میشود]50,49[.
عملکرد رانندگان تکچشم در مطالعات زیادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در مطالعهای که توسط  Johnsonو  Keltnerدر
سال  1983انجام شد 10000 ،راننده مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت گزارش شد که آمار تصادفات رانندگانی که میدان بینایی خود را
به صورت تکچشمی از دست دادهاند ،برابر با آمار تصادفات گروه کنترل بود که دید دوچشمی کامل داشتند ]54[.یافتههای مطالعات
 Woodو همکارانش هم در سالهای  1992و  1993حاکی از عدم تاثیر تکچشم بودن در عملکرد رانندگان در موقعیت شبیهسازی شده
بود ]52 .51[.مطالعات محدودتری هم در این زمینه انجام شد که نتایجی مشابه با این یافتهها داشت ]63 .62[.یافتههای دو مطالعه حاکی از آن
بود که رانندگانی که اختالل میدان بینایی یا بیماریهای چشمی مرتبط (مثل گلوکوم) دارند ،ساعات رانندگی خود را محدود میکنند و یا به
طور کلی از رانندگی دست میکشند ،لذا این ممکن است دلیلی برای یافتههای برخی مطالعات مبنی بر عدم وجود ارتباط بین اختالل میدان
بینایی و تصادفات باشد]65 .64[.
علیرغم وجود یافتههای مطالعات فوق مبنی بر عدم افزایش تعداد تصادفات رانندگان تکچشم ،برخی مطالعات پیشنهاد کردهاند که
رانندگان تکچشم ،در معرض خطر تصادفات جدی به خصوص در تقاطع جادهها هستند ]67 .66[.مطالعهای توسط  Keeneyو Garvey
در سال  1981انجام شد که در آن رانندگانی که رفتارشان پرخطر به نظر میرسید ،توسط پلیس متوقف میشدند .همچنین یک گروه کنترل
شامل رانندگان غیرخطرناک نیز متوقف شدند و در نهایت مشخص شد که تعداد رانندگان تکچشم در گروه رانندگان خطرناک سه برابر
رانندگان غیرخطرناک میباشد Keeney .و  Garveyبا استناد به نتایج حاصل از این مطالعه ،عقیده دارند که نباید به رانندگان تکچشم
گواهینامه رانندگی اعطا شود]68[.
 Northدر سال  1985مطالعهای با موضوع ساختار میدان بینایی و عملکرد رانندگان داشت که این طور نتیجهگیری کرد" :در چنین
موضوعاتی که یافتهها خیلی متغیر است ،یعنی رابطهای بین عوامل نیست" ]4[.در مطالعهای هم که  Owsleyو  McGwinدر سال
 1998انجام دادند ،نیز همین نتیجه را گرفتند .طبق این مطالعه یکی از علل احتمالی برای وجود تفاوتهایی که بین مطالعات مختلف وجود
دارد ،روشهای اندازهگیری است که باید مورد توجه قرار گیرد .برای مثال در برخی مطالعات ،تنها اختالالت خیلی شدید میدان بینایی مورد
بررسی قرار میگیرد که این چنین تکنیک هایی مانع از به دست آوردن اطالعات کافی در مورد نوع یا شدت اختالل میدان بینایی (مثل
اسکوتوم ،نقایص میدان بینایی مرکزی و غیره) میشود .علت احتمالی دیگر اختالفات موجود بین مطالعات ،بحث سازگاری و شیوههای
localized
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جبرانی توسط رانندگان است .رانندگان دچار اختالل میدان بینایی ،ممکن است با حرکت سر و چشم و یا رانندگی کمتر ،بتوانند تا حدودی بر
این مساله غلبه کنند ]35[.نتایج سه مطالعه حاکی از آن بود که بین رانندگان دارای اختالل میدان بینایی ،آنهایی که سعی میکنند بیشتر
اطراف خود را وارسی کنند و به عبارتی یک رفتار پویشی از خود نشان دهند ،نسبت به بقیه از امنیت بیشتری حین رانندگی برخوردارند.49[.
]69 .50

به طور کلی بر اساس اکثر مقاالت نوشتهشده در این زمینه ،میتوان نتیجه گرفت که نقص میدان بینایی اگر به صورت دوچشمی و شدید
باشد ،می تواند خطر تصادفات رانندگی را افزایش دهد ،اما یک اختالل میدان بینایی جزئی به خودی خود نقش مهمی در تصادفات رانندگی
ایفا نمیکند .در جدول زیر خالصهای از برخی مطالعات انجامشده در زمینهی ارتباط بینایی با رانندگی نمایش داده میشود.
جدول  :1خالصه برخی مطالعات بررسی شده
نویسنده/سال

شرکتکنندگان

 Owsleyو
همکاران1998/

 294راننده در محدوده سنی 55
تا  87سال

پارامترهای اندازهگیریشده
تعداد تصادفات رانندگی میدان بینایی مفید حدت بینایی -حساسیت کانتراست

نتایج
احتمال تصادفات رانندگی در رانندگان مسنی که  %40یا بیشتر از
میدان بینایی خود را از دست دادهاند 2.2 ،برابر ،بیشتر است.

 Owsleyو
همکاران2001/

 274راننده دچار آبمروارید از 55
تا  85سال و  103راننده بدون
آبمروارید از  55تا  79سال

 حدت بینایی حساسیت کانتراست -خیرگی

 در بین رانندگان مسن ،اختالل حساسیت کانتراست شدید ناشی ازآبمروارید (حتی در صورت یکطرفه بودن) ،موجب افزایش خطر
تصادفات رانندگی میشود.
-ارتباطی بین حدت بینایی و خیرگی با عملکرد رانندگان گزارش نشد.

 Rubinو
همکاران2007/

 1801راننده در محدوده سنی 65
تا  84سال

 حدت بینایی حساسیت کانتراست حساسیت خیرگی دید بعد -میدان بینایی

 حدت بینایی ،حساسیت کانتراست و دید بعد پیشبینیکنندههایخوبی برای آمار تصادفات نیستند.
حساسیت خیرگی و نقص میدان بینایی ارتباط قابل توجهی با میزانتصادفات رانندگی دارند.

 Amickو
همکاران2007/

 25بیمار پارکینسونی ( 17مرد و
 8زن)

 میدان بینایی مفید حساسیت کانتراست -ارزیابیهای نوروسایکولوژیک

 بین حساسیت کانتراست و عملکرد رانندگان ارتباط وجود دارد ،اماحساسیت کانتراست نمیتواند امنیت رانندگان را پیشبینی کند.
 میدان بینایی مفید ضعیفتر موجب افزایش خطاهای رانندگی می-شود.
 در بین عوامل بررسیشده ،مشکالت نوروسایکولوژیک بیشترینارتباط را با امنیت رانندگان دارد.

 Woodو
همکاران2009/

 22نفر دچار همیآنوپی)با میانگین سنی  53±20سال(
  8نفر دچار( quadrantanopiaبا
میانگین سنی  53±20سال)
 30نفر با میدان بینایی نرمال (بامیانگین سنی  50±19سال)

 -میدان بینایی

 بعضی از افرادی که دچار همیآنوپی و quadrantanopiaهستند ،دارای امنیت کامل رانندگی میباشند.

 .4توصیههایی که جهت بهبود این عوامل در رانندگان و مسیر جادهها و راهها میتوان انجام داد :در مطالعهای که
 Mingzhiو همکارانش در سال  2008انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که در بین افراد دارای اختالالت بینایی ،کسانی که به توصیههای
زیر عمل میکنند ،تعداد تصادفاتشان کمتر است:
الف( کمتر رانندگی میکنند.
ب( حین رانندگی کمتر ریسک میکنند.
ج( فقط در طول روز رانندگی میکنند.
د( بیشتر در محیطهایی رانندگی میکنند که با آن محیطها آشنا هستند]70[.
رانندگانی که دچار اختالل حساسیت کانتراست هستند ،بهتر است از رانندگی در شرایط آب و هوایی ناسازگار مثل هوای بارانی ،هوای مه-
آلود و وضعیت گرگ و میش خودداری کنند؛ زیرا این شرایط به تنهایی میتواند باعث کاهش کانتراست تارگتها شود و در نتیجه وضعیتی
شبیه اختالل حساسیت کانتراست برای فرد ایجاد کند]71[.
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نورپردازی مناسب و کافی جادهها میتواند باعث افزایش سطحی از روشنایی شود که چشمهای راننده با آن سازگاری (آداپتیشن) پیدا کرده
است .همچنین موجب افزایش حساسیت کانتراست و در نتیجه ارتقا عملکرد راننده میشود]72[.
یافتههای یک مطالعه پیشنهاد میکند که با طراحی خاص جادهها و راهها و ایجاد محیطهای دارای کانتراست باال برای رانندگی ،میتوان
به بهبود عملکرد رانندگانی که دچار اختالل حساسیت کانتراست هستند ،کمک کرد]73[.
گاهی ممکن است نقص میدان بینایی به صورت پاتولوژیک نباشد و در حقیقت عوامل دیگری موجب پیدایش این اختالل شده باشد که با
کنترل این عوامل میتوان به میدان بینایی بهتری دست یافت .مثال در مطالعهای که  Steelو همکارانش در سال  1996انجام دادند،
نشان دادند که کاهش میدان بینایی ممکن است به علت طراحی خاص فریمهای عینک این افراد یا بر اثر ممانعتی باشد که ستونهای
کنار پنجره اتومبیل ایجاد کرده است Hayward ]74[.و  Marshهم در سال  1988روی این قضیه کار کردند و به این نتیجه رسیدند که
نقص میدان بینایی به خصوص در راستای عمودی ممکن است ناشی از طراحی خاص برخی کالههای ایمنی موتور سیکلت باشد]75[.
کارخانههای سازندهی اتومبیل به نیازهای بینایی رانندگان توجه داشته و سعی میکنند در تولید اتومبیلها از طراحیهایی استفاده کنند که
تاثیر منفی میدان بینایی را جبران کند ]77 .76[.البته هنوز به طور دقیق و قطعی مشخص نشده است که چه نوع طراحی میتواند بهترین
نتیجه را داشته باشد]79 .78[.
گاهی عواملی مثل اعوجاج شیشهی جلوی اتومبیل یا وجود خط و خش بر آن و حتی بعضا کثیف بودن شیشهی جلو موجب اختالل بینایی
راننده میشود که ادارهی کل امنیت حمل و نقل ( )NHTSAتدابیری در جهت رفع این مشکل اندیشیده و دست به تولید ابزارهایی برای
تسهیل رانندگی در شب زده است که این ابزارها شامل یک تصویربردار دمایی و یک صفحه نمایشدهندهی مسیر جاده میباشد .از طرفی
برخی مطالعات پیشنهاد میکنند که شیشههایی که دچار خش  ،ضربه ،شکاف و یا تغییر شکل شدهاند ،توسط رانندگان تعویض شوند]80[.
گاهی برای بیمارانی که دچار همیآنوپی 5هستند ،عینک تجویز میشود تا با یک تجویز پیریزماتیک (استفاده از منشور در شیشه عینک)
میدان بینایی آنها افزایش یابد ]83-81[.در حال حاضر هیچ مدرکی جهت تایید کارآیی این ابزارها در افزایش عملکرد افراد دچار همیآنوپی
وجود ندارد ]84[.یافتههای مطالعهی  Elgiو همکارانش در سال  2010نشان میدهد که  2/3رانندگانی که دچار همیآنوپی هستند ،بیعیب
رانندگی میکنند یا خطاهای کم دارند و این در حالی است که هیچ یک از این رانندگان ،از این ابزارهای پیریزماتیک استفاده نمیکردند.
این مطالعه همچنین اثبات میکند که رانندگان همیآنوپی با یک سری مکانیسمهای جبرانی ،نقص میدان بینایی خود را کاهش میدهند؛
در نتیجه نیازی به استفاده از ابزارهای پیریزماتیک نیست]49[.
بحث و نتیجه گیری
طبق آمار بهدستآمده از مطالعات ،اختالل حدت بینایی رابطهی ضعیفی با میزان تصادفات رانندگی دارد .محققین در مورد رابطهی مستقیم
اختالل میدان بینایی و تصادفات رانندگی به نظر واحدی نرسیده و برخی عقیده دارند بررسی این موضوع بینتیجه است؛ پس بهتر است
نتیجهگیری قطعی در مورد ارتباط این عامل با رانندگی را به مطالعات آتی واگذار کرد ،اما در بین عوامل بررسیشده ،حساسیت کانتراست
نسبت به دو فاکتور دیگر تاثیر بیشتری بر تصادفات رانندگی دارد؛ لذا نیاز به انجام مطالعات وسیعتر برای شناسایی و کاهش عوامل
ایجادکنندهی اختالل حساسیت کانتراست ،ضروری میباشد.
در برخی کشورها ،معاینهی بینایی تنها هنگامی که فرد برای اولین بار اقدام به گرفتن گواهینامه میکند ،انجام میشود و برای تجدید
گواهینامه این معاینات انجام نمیشود؛ بنابراین در چنین کشورهایی ممکن است افرادی با اختالالت بینایی مختلف )اختالل میدان بینایی،
اختالل حساسیت کانتراست یا حتی نمرهی عینک تغییریافته( موفق به تجدید گواهینامه و ادامهی رانندگی شوند .مطالعات زیادی
کشورهای مختلف را از این جنبه مورد مقایسه قرار دادند و دریافتند که میزان مرگ و میر افراد مسن در کشورهایی که معاینهی مجدد
انجام میدهند ،کمتر است]87-85[.
در برخی کشورها در فرآیند غربالگری جهت صدور گواهینامه فقط از تست حدت بینایی استفاده میشود و این در حالی است که اختالل
حدت بینایی نسبت به سایر اختالالت بینایی تاثیر کمتری بر تصادفات رانندگی دارد .پس الزم است این تستها نیز اصالح شود]36 .18 .16[.
یافتههای مطالعهی  Szlykو همکارانش در این زمینه حاکی از آن است که روند غربالگریهای معمولی که در رابطه با تشخیص
اختالالت میدان بینایی انجام میشود ،نمیتواند نقایصی همچون اسکوتوم حلقوی که در برخی بیماریها مثل
 RetinitisPigmentosaدیده میشود را تشخیص داد؛ لذا باید تستهای کاراتری استفاده شود]88[.
وجود اختالل در سایر عمکلردهای بینایی مثل نقص دید رنگ یا وجود ( Glareخیرگی) نیز میتواند بر عملکرد رانندگان تاثیرگذار باشد؛
Hemianopia
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 اما هیچ مطالعهای نشان نداده،]27[اگرچه خیرگی میتواند تهدیدی جدی برای رانندگی مطمئن به خصوص در افراد مسن محسوب شود
 به تنهایی با میزان تصادفات رانندگی در ارتباط باشد که البته عدم توانایی در تایید وجود ارتباط بین امنیتGlare Disability است که
 مشکالت اندازهگیری اثرات،جاده و این پارامتر می تواند علل زیادی همچون مشکل ارائه دادن یک تعریف مناسب برای این پارامتر
] همچنین حجم وسیعی از مطالعات ارتباطی بین نقص17[.سایکوفیزیک آن و عدم توانایی در درک درست از پدیدهی خیرگی داشته باشد
، نقص دید رنگ نمیتواند به تنهایی موجب افزایش خطر تصادفات رانندگی شود،] بنابراین28,27[.دید رنگ و تصادفات رانندگی پیدا نکردهاند
] بنابراین28[.اما در برخی موارد این نقص می تواند در توانایی راننده برای تفسیر و درک عالئم رنگی راهنمایی و رانندگی اختالل ایجاد کند
بهتر است نتیجه گیری قطعی راجع به ارتباط بین نقص دید رنگ و میزان تصادفات را به مطالعات آینده با در نظر گرفتن نوع اختالل رنگی
 اقداماتی که تاکنون در. واگذار کرد،و ارزیابی عملکرد رانندگان به خصوص در مواردی که بیشتر از عالئم رنگی و بدون نوشتار استفاده شده
 بیشتر در قالب توصیههایی به رانندگان و پیشنهاداتی برای تغییر روند غربالگری جهت صدور،جهت بهبود این عوامل انجام شده است
- ایجاد شرایط مناسب رانندگی با کنترل ساعات رانندگی می، اما آنچه که بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است،گواهینامه رانندگی می باشد
 الزم به ذکر است.باشد؛ لذا الزم است مطالعات وسیعتر و دقیقتری برای ارائهی راهکارهای الزم جهت بهبود عوامل مذکور صورت گیرد
.که اکثر مطالعات انجامشده در این زمینه قدیمی است و این موضوع یک محدودیت از جهت تطابق یافتهها با شرایط فعلی ایجاد میکند
 اما به هر حال الزم است بررسیهای،البته بدیهی است که وجود نقایص مشابه در افراد مختلف نمی تواند تاثیر یکسانی در آنها داشته باشد
. در این مورد صورت گیرد،جدیدتری که با شرایط فعلی دارای همخوانی بیشتری باشد
تشکر و قدردانی
 دانشگاه علوم، از کمیته پژوهشی دانشجویان1395/12/7  مورخ1395/ص/74148 مقاله حاضر حاصل طرح پژوهشی به شماره ثبت
 از کمیته پژوهشی دانشجویان و معاونت تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید. ایران می باشد، تهران،پزشکی شهید بهشتی
.بهشتی برای حمایت مالی ایشان در مطالعه حاضر تقدیر و تشکر به عمل میآید
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