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Abstract
Background and Aims: Nowadays, appearance of the digital charts and increase of its abilities in
comparison with the print charts has resulted in the more usage of these charts in optometric clinics.
But, in measuring of the accommodation amplitude, the print chart has not been replaced by the
digital charts yet. Due to the abilities of digital charts, compared with print charts, a question should
be investigated whether the print charts can be replaced by the digital charts for measuring the
accommodation amplitude.
Materials and Methods: In the current study, eye accommodation amplitudes of 63 patients in the
age of 15-35 years were measured using push up method and five different chart optotypes. For this
purpose, for each optotype, first a print chart and then the digital chart installed on the IPhone 7 Plus
to measure the accommodation amplitude were used.
To analyze the data, using SPSS (version 24), descriptive statistics like mean, standard deviation,
variance, and standard error of measures were calculated. Also, T-test was run.
Results: The results showed that the difference between the mean of the accommodation amplitude
measured by digital chart and that of print chart is about 4.7% in 20/20 optotype. This difference
increased to 5.5% in 20/50 optotype. The results of the T-test analysis showed that there is a
meaningful difference between the accommodation amplitude measured by the two digital and print
charts.
Conclusion: According to the results of the study, the accommodation amplitudes measured by
digital chart and print chart do not seem to be equal in general, which can be due to the environment
light intensity, the chart contrast, the image refreshing speed, and/or other reasons.
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بررسی مقایسهای چارت چاپی و چارت دیجیتال در اندازهگیری دامنه تطابق چشم به روش
PUSH UP
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه ظهور چارتهای دیجیتال و افزایش قابلیتهای آن نسبت به چارتهای چاپی باعث استفاده بیشتر از این چارتها در کلینیکهای بیناییسنجی
شده است ،اما در اندازهگیری دامنه تطابق ،چارتهای چاپی هنوز کامال جای خود را به چارت دیجیتال ندادهاند .با توجه به قابلیتهای بسیار زیاد چارت-
های دیجیتال ،این سوال پیش میآید که آیا چارتهای دیجیتال میتواند جهت اندازهگیری دامنه تطابق نیز جایگزین چارتهای چاپی شود یا خیر.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر دامنه تطابق چشم تعداد  33نفر از مراجعهکنندگان گروه سنی  21تا  31ساله به درمانگاه فرهنگیان شیراز ،به روش  Push Upبا
استفاده از  1اپتوتایپ مختلف اندازهگیری شده است .برای این منظور در هر اپتوتایپ یک بار از چارت چاپی و یک بار از چارت دیجیتال نصبشده روی
گوشی آیفون  plus7برای اندازهگیری دامنه تطابق استفاده شده است.
برای تحلیل دادههای بهدستآمده ،با استفاده از نرمافزار  SPSS,V24ابتدا آمارهای توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و خطای معیار
میانگین متغیرها محاسبه شد ،سپس آزمون  Tزوجی ) (T-testبر روی آنها انجام شد و نتایج آن در جداول مربوطه ارائه گردید.
یافتهها
یافتهها نشان داد که در اپتوتایپ  12/12اختالف بین میانگین دامنه تطابق چارت دیجیتال و چارت چاپی حدود  %7.4است .این اختالف در اپتوتایپ
 12/12به  %1.1نیز میرسد .همچنین نتایج آزمون  Tتست نشان میدهد که تفاوت معناداری بین دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال و
چارت چاپی وجود دارد.
نتیجهگیری
به نظر میرسد بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،دامنه تطابق اندازهگیریشده توسط چارت دیجیتال و چارت چاپی عموماً برابر نیستند .این اختالف میتواند
ناشی از تفاوت در شدت نور ،کنتراست صفحه ،سرعت رفرش تصویر و یا هر عامل دیگری باشد.
واژههای کلیدی
دامنه تطابق؛ چارت دیجیتال؛ چارت چاپی
نویسنده مسئول :هاله کنگری ،دکترای تخصصی ،استادیار ،گروه اپتومتری ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران
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دامنه تطابق حداکثر میزان تغییر قابل انجام در قدرت دیوپتریک عدسی چشم به هنگام تطابق است و واحد آن دیوپتر ( )Dاست [2 ،1].از
نظر اندازه ،دامنه تطابق ،به فاصله بین نقطه دور تطابق ( )FPAجایی که عدسی کمترین قدرت انکساری را دارد ،و نقطه نزدیک تطابق
( )NPAجایی که عدسی بیشترین قدرت انکساری را دارد ،گفته میشود [2 ،3].دامنه تطابق معموال یک چشمی اندازهگیری میشود،1 ،7 ،1].
 [2از آنجا که اختالالت تطابقی یک آنومالی چشمی نسبتا شایع در میان کودکان و افراد بزرگسال است] [1 ،3 ،4و از میان همه آنومالیهای
چشمی شناختهشده ،شایعترین آنومالی بعد از عیوب انکساری ،آنومالیهای تطابقی است] ،[3ارزیابی تطابق پس از اصالح عیوب انکساری در
][4
تمامی بیماران مراجعهکننده به کلینیک ،خصوصا افرادی که از سردرد و خستگی به هنگام کار نزدیک شکایت میکنند ،ضروری است.
اندازهگیری دامنه تطابق یکی از ابتداییترین راههای کلینیکی در ارزیابی عملکرد بینایی بوده و صحت و دقت اندازهگیری آن بسیار مهم و
تاثیرگذار میباشد.
][8 ،9 ،22
؛ به طوری
در جهان امروز ،استفاده از صفحه نمایشهای دیجیتال برای فعالیتهای حرفهای و غیرحرفهای امری اجتنابناپذیر است
که مدت زمانی که افراد به صفحه نمایش الکترونیکی نگاه میکنند بسیار قابل توجه است [8].به طور مثال وزارت بازرگانی آمریکا در سال
 1222گزارش کرده که حدود  %93کارکنان آمریکایی استفاده از اینترنت را به عنوان جزء جداییناپذیری برای انجام کارهای خود اعالم
کردهاند [8].همچنین در سال  1223در ایالت متحده گزارش شد که بزرگساالن حدود  9/4ساعت در روز را به صفحه نمایش دیجیتال نگاه
میکنند [8].شکایتهای افراد زمانی که از صفحه نمایش دیجیتال استفاده میکنند ،بسیار بیشتر از زمانی است که به متون چاپی نگاه می-
][9
کنند] ،[8چرا که استفاده از چنین وسایلی نیاز به دید نزدیک عالی دارد که به شدت مرتبط با پروسه تطابق است.
در این میان تاکنون روشهای متفاوتی برای اندازهگیری دامنه تطابق معرفی شده است که انتخاب بهترین و صحیحترین روش میتواند
گامی بزرگ در اندازهگیری بهتر و دقیقتر دامنه تطابق و تشخیص اختالالت تطابقی باشد .یکی از روشهای سابجکتیو اندازهگیری دامنه
تطابق استفاده از تست  Push Upاست که رایجترین روش کلینیکی اندازهگیری دامنه تطابق میباشد [3 ،27].این روش نسبت به سایر
روشها آسانتر بوده و همچنین نتایج حاصل از اندازهگیری دامنه تطابق به روش  Push Upکه در مطالعات و تحقیقات محققان معروفی
همچون  Dondersو  Duaneو  Hofstetterبهدستآمده ،اساس و پایه بیشتر فرمولها و نمودارهای استفادهشده در اندازهگیری
دامنه تطابق میباشد][27؛ بنابراین در مطالعه حاضر نیز برای اندازهگیری دامنه تطابق از روش  Push Upاستفاده شده است.
رشد و گسترش تجهیزات دیجیتال و پیشرفتهای اخیر در زمینه سختافزار و نرمافزارهای کامپیوتری و گوشیهای هوشمند موجب کاربرد
بیشتر این تجهیزات در تستهای بالینی در اپتومتری شده است [2 ،22].استفاده از چارتهای دیجیتال به جای چارتهای چاپی در کلینیک-
های بیناییسنجی ،نمونهای از این کاربردها میباشد [2 ،22].با توجه به اینکه تاکنون تحقیقات مختلفی بر روی چارتهای  LCDسنجش
حدت دید دور صورت گرفته ،اما در رابطه با کاربرد این چارتها برای ارزیابی دامنه تطابق مطالعات زیادی صورت نگرفته است .برای
سنجش امکان استفاده از چارت دیجیتال در اندازهگیری دامنه تطابق ،بررسی و مقایسه نتایج حاصل از اندازهگیری دامنه تطابق با استفاده از
چارتهای چاپی و دیجیتال ،میتواند تا حدودی این امکان را مشخص کند؛ بنابراین در مطالعه کنونی سعی داریم با بررسی کلینیکی نتایج
حاصل از اندازهگیری دامنه تطابق تکچشمی با استفاده از چارت دیجیتال و مقایسه آن با نتایج حاصل از چارت چاپی به این سوال پاسخ
دهیم که آیا میتوان جهت اندازهگیری دامنه تطابق از چارتهای دیجیتال به جای چارت چاپی استفاده کرد یا خیر .با توجه به پیشرفتهای
چشمگیر گوشی های هوشمند و اینکه ظرفیت برای استفاده بالینی از تکنولوژی گوشی هوشمند به دفعات در مقاالت عنوان شده است]،[21
در مطالعه حاضر از گوشی هوشمند به عنوان چارت دیجیتال استفاده شده است.
مواد و روشها
نمونه مورد تحقیق در مطالعه حاضر از مراجعهکنندگان به درمانگاه فرهنگیان شیراز در سال  2391انتخاب شد .با استفاده از روش نمونه-
گیری در دسترس ،با فرض خطای نوع اول ( )Z1-α/2=1.96 α=.5و خطای نوع دوم آزمون ( )Z1-β=1.28 β=1تعداد حداقل نمونه-
ها برابر  71به دست آمد .همچنین با توجه به اینکه گروه سنی مورد مطالعه شامل  12سن متفاوت از  21تا  31سال میشد ،جهت توزیع
بهتر افراد در محدوده سنی ،در مجموع تعداد  33نفر (از هر سن تعداد سه نفر) جهت مطالعه انتخاب شدند.
در مطالعه حاضر از یک چارت چاپی و یک چارت دیجیتال استفاده شده است .برای مشاهده چارت دیجیتال در این مطالعه از گوشی
تلفن iPhone 7 plusاستفاده شده است .تراکم پیکسلی این گوشی آن  722پیکسل بر اینچ بوده و رزولوشن آن  2282*2912پیکسل
میباشد .چارت چاپی استفادهشده در این تحقیق ،از نوع چارت عددی  Lighthouseمیباشد که بر اساس سیستم اسنلن نمرهدهی شده
است .این چارتها به گونهای طراحی شده است که ارتفاع هر ردیف (هر اپتوتایپ) از چارت زاویه  1را در فاصله مورد نظر از چشم بیمار
بسازد [21].برای ساختن چارت دیجیتال ،در ابتدا سایز اپتوتایپها را در چارت چاپی به دست آورده و سپس با استفاده از نرمافزار Corel
 Drawچارت دیجیتال به گونهای طراحی میشود که سایز هر اپتوتایپ دقیقا برابر چارت چاپی باشد (تصویر .)2
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تصویر  :0چارت دیجیتال ساختهشده با گوشی  Iphone 7 Plusو چارت چاپی متناظر با آن

با استفاده از دستگاه  Luxmeterشدت نور محیط ،چارت چاپی و صفحه گوشی در حال نمایش چارت دیجیتال اندازهگیری شده و نور
صفحه گوشی به گونه ای تنظیم شد که شدت نور صفحه گوشی در حال نمایش چارت دیجیتال تا حد ممکن با شدت نور صفحه چارت
چاپی نزدیک باشد .در این حالت نور صفحه گوشی روی  %41تنظیم شد.
برای جلوگیری از خطای انسانی ،کلیه معاینات توسط یک نفر انجام گرفته است .شرایط محیط مناسب و مطابق با استاندارد تنظیم شد .با
توجه به اینکه عالوه بر حدت بینایی ،پارامترهای دیگری نظیر عمق فوکوس ،قطر مردمک و خطاهای جبهه موج نیز در پروسه تطابق تاثیر
دارد و قطر مردمک با عمق فوکوس رابطه عکس و با خطاهای جبهه موج رابطه مستقیم دارد] ،[9از این رو فقط افرادی که قطر مردمک
آنها  3میلیمتر بود ،در این مطالعه وارد شدند .از آنجایی که فاکتور دیگری نیز مثل روشنایی محیط بر روی دید تاثیر میگذارد] ،[9شدت نور
محیط انجام تست به گونهای تنظیم شد که از هر گونه کاهش کانتراست صفحه نمایش و نیز ایجاد خیرگی جلوگیری شود .همچنین در
این مطالعه گوشی بر روی حالت '' ''Airplaneقرار گرفته و در هنگام تست ،هیچ برنامهای بر روی گوشی باز نبوده است .پس از پر
کردن پرسشنامه هر بیمار که شامل سن ،جنسیت ،شغل ،سابقه بیماریهای چشمی و غیرچشمی و غیره بود ،اندازهگیری تیزبینی با استفاده
از چارت اسنلن در دور و نزدیک به صورت تکچشمی انجام شد .معاینه بخش قدامی چشم توسط اسلیت المپ و بررسی ته چشم توسط
افتالموسکوپ مستقیم انجام گرفت .چنانچه بیمار فاقد هر گونه بیماری چشمی بود ،معاینات ادامه پیدا کرده و در مرحله بعد عیب انکساری
بیمار به روش ابجکتیو تعیین میشد .میزان عیب انکسار با استفاده از دستگاه اتورفرکتومتر  Nidek AR1600و رتینوسکوپی استاتیک
تعیین شد .اصالح دید دور بیماران روی چشم آنها قرار گرفت.
از آنجا که هدف اصلی مطالعه کنونی مقایسه چارت دیجیتال و چاپی جهت اندازهگیری دامنه تطابق به روش  Push Upمیباشد ،در این
مطالعه ،از چشم راست هر کدام از اعضای نمونه ،ابتدا با استفاده از چارت چاپی عددی  ،Lighthouseنقطه نزدیک تطابق را با استفاده از
 1اپتوتایپ متفاوت در سایزهای

اندازهگیری و به صورت جداگانه ثبت شد [3 ،23 ،24].با توجه به هدف اولیه تحقیق

حاضر ،یعنی بررسی عملکرد بینایی هنگام استفاده از صفحه نمایش دیجیتال و وجود نوشتهها با سایزهای مختلف در این نمایشگرها،
اپتوتایپها با اندازههای مختلف بررسی شد .سپس چارت دیجیتال جایگزین چارت چاپی مربوطه شده و نقطه نزدیک تطابق یک بار دیگر
برای هر  1اپتوتایپ در سایزهای ذکرشده اندازهگیری شده و اعداد بهدستآمده ثبت شد .اندازهگیری نقطه نزدیک تطابق در هر مرحله
مطابق روش  Push Upبه شرح زیر انجام گرفت[3 ،23 ،24].
چارت چاپی مورد نظر بر روی قسمت متحرک خطکش مدرج مخصوص به نحوی قرار داده شد که دقیقا مقابل دید بیمار باشد .ابتدای
خطکش روی گونه بیمار قرار گرفت ،به نحوی که نقطه صفر خطکش دقیقا روی صفحه عینک فرضی بیمار قرار گرفت .از بیمار خواسته
شد که فقط به اپتوتایپ

نگاه کند .با نزدیک کردن آهسته تارگت تطابقی (روش ) Push Upروی خطکش به طرف چشم بیمار

حرکت میکند تا بیمار اعالم تاری کند .حرکت چارت متوقف میشود .زمانی که بیمار اولین بار اعالم تاری کرد از او خواسته شد که پلک
بزند .بعد از پلک زدن از او دوباره پرسیده میشود .اگر تاری همچنان ادامه داشت ،آن نقطه به عنوان اولین نقطه تاری ثابت در نظر گرفته
میشود ،ولی اگر بیمار بعد از پلک زدن اعالم کند تارگت واضح شد ،تارگت به آرامی به سمت بیمار نزدیک میشود تا به گزارش تاری از
طرف بیمار برسد .برای اطمینان از فیکساسیون دقیق و کنترل تطابق ،از بیمار خواسته شد که عدد مورد نظر را خوانده و یا تارگت را کمی
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به سمت راست یا چپ حرکت دهد و حرکت پرسویت چشم بررسی شود .اگر پرسویت رخ داد باشد نشاندهنده توجه بیمار به تارگت است و
این توجه به تارگت تطابق را فعال میکند .در تمام طول آزمایش چشم چپ با کاور بسته شده است .در جایی که از فیکساسیون دقیق و
کنترل تطابق و وجود تاری واقعی اطمینان حاصل شد ،فاصله نقطهای که چارت قرار دارد ،از صفحه عینک اندازهگیری میشود .این نقطه
همان نقطه نزدیک تطابق است .نقطه اندازهگیریشده توسط خطکش به عنوان نقطه نزدیک تطابق متناظر با اپتوتایپ

چارت چاپی

میشود[3 ،23 ،24].

استفادهشده در محل مربوط ثبت
کلیه مراحل فوق برای هر  7اپتوتایپ دیگر نیز انجام شده و نقطه نزدیک تطابق برای هر اپتوتایپ ثبت شد .سپس چارت دیجیتال جایگزین
چارت چاپی شده و مجددا تمامی مراحل تست برای هر  1اپتوتایپ تکرار و اندازههای بهدستآمده ثبت شد .دامنه تطابق هر بیمار متناظر با
هر چارت و اپتوتایپ برابر با معکوس اندازه بهدستآمده و ثبتشده است.
اندازههای دامنه تطابق بهدستآمده از افراد در اپتوتایپهای مختلف با چارت چاپی و دیجیتال به همراه سن اشخاص همگی در یک جدول
ثبت شد و تمامی این اطالعات برای بررسی هدف و نتیجهگیری الزم به کمک نرمافزار  SPSS, V24تجزیه و تحلیل شد .برای
توصیف دادهها از آمارههای نسبت ،میانگین و انحراف معیار و برای نمایش آنها از جداول و نمودارهای آماری کمک گرفته شد.
یافتهها
پس از تحلیل دادهها توسط نرمافزار ،شاخصهای توصیفی برای متغیرهای دامنه تطابق با چارت چاپی و دیجیتال در اپتوتایپهای مورد نظر
در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :0شاخصهای توصیفی دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت چاپی و دیجیتال در اپتوتایپهای مختلف
خطای
معتبر

نامعتبر

میانگین

استاندارد
میانگین

اپتوتایپ

اپتوتایپ

اپتوتایپ

اپتوتایپ

اپتوتایپ

انحراف
معیار

واریانس

دامنه

کمترین

بیشترین

چاپی

33

2

9/1334

2/12427

2/4137

1/942

4/11

1/99

23/12

دیجیتال

33

2

9/3389

2/12119

2/3879

1/839

4/77

3/11

23/39

چاپی

33

2

9/3334

2/12427

2/4113

1/948

4/73

3/71

23/88

دیجیتال

33

2

22/2912

2/12287

2/34374

1/822

3/97

3/97

23/88

چاپی

33

2

22/1313

2/12823

2/4324

2/998

4/43

3/13

27/19

دیجیتال

33

2

22/8114

2/12481

2/3791

1/412

4/29

4/32

27/79

چاپی

33

2

22/9723

2/11111

2/4372

3/221

4/31

4/27

27/79

دیجیتال

33

2

22/1149

2/12421

2/3733

1/422

3/91

8/22

27/91

چاپی

33

2

22/1248

2/11789

2/4812

3/283

4/37

4/72

27/41

33

2

دیجیتال

21/2197

2/12292

2/19713

1/173

3/81

8/82

21/31

جهت بررسی توزیع مشاهدات و اطالع از نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگرف-اسمیرنوف (Kolmogorov-
 )smirnovکه یک آزمون ناپارامتری میباشد ،استفاده شد [28].با توجه به نتایج این آزمون که توزیع متغیرها را نرمال نشان داده ،جهت
بررسی تفاوت میانگینهای متغیرهای مورد مطالعه از آزمون  Tتست زوجی (آزمون برابری میانگینهای دو گروه وابسته) و برای محاسبه
همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است [29].نتایج حاصل از آزمون  Tتست برای مقایسه دامنه تطابق اندازهگیریشده با
چارت دیجیتال و چاپی در اپتوتایپهای  12/12تا  12/12به ترتیب به عنوان جفتهای شماره  2تا  1در جدول  1نشان داده شده است
(.)p<0.05
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جدول  :5نتایج حاصل از آزمون  Tتست زوجی برای مقایسه اندازه دامنه تطابق با چارت دیجیتال و چاپی در اپتوتایپهای مختلف
جفت 0

جفت 5

جفت 3

جفت 4

جفت 2

میانگین

-2/73117

-2/13273

-2/13223

-2/32331

-2/37219

انحراف معیار

2/32244

-2/72883

2/73313

2/17113

-2/13718

خطای استاندارد میانگین

2/3821

2/21212

2/21834

2/3831

2/24223

حد پایین

-2/12217

-2/33739

-2/34383

-2/41198

-2/48348

حد باال

-2/31917

-2/71874

-2/77379

2/74942

-2/79972

T

-22/778

-22/324

-9/194

-9/224

-9/212

Df

2/981

2/941

2/937

2/911

2/912

معناداری ()Sig

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

فاصله
اطمینان
%12

در این آزمون جهت بررسی و مقایسه دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت چاپی و دیجیتال ،در هر اپتوتایپ مشخص ،دادههای بهدست-
آمده از دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارتهای دیجیتال و چاپی مورد آزمون  Tتست قرار گرفته و نتایج آزمون که شامل میانگین و
انحراف معیار هر دو متغیر و سپس نتیجه آزمون همبستگی و در نهایت نتایج آزمون برابری میانگین دو گروه میباشد ،ارائه میگردد .اگر
مقدار معناداری آزمون ) (Sigکمتر  αاز باشد ،فرض برابری میانگین قبل و بعد در سطح خطای  αرد میگردد [29].همچنین نتیجه
همبستگی متغیرها ( )Correlationدر آزمون  Tتست در جدول  3نشان داده شده است ).)p<0.05
جدول  :3نتایج حاصل از آزمون  Tتست زوجی برای همبستگی بین متغیرهای دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت چاپی و
دیجیتال در اپتوتایپهای مختلف

متغیرها

همبستگی جفت

جفت 0

جفت 5

جفت 3

جفت 4

جفت 2

تعداد

33

33

33

33

33

همبستگی

2/981

2/941

2/937

2/911

2/912

معناداری

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

بحث
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین دامنه تطابق بهدستآمده از افراد ،با هر دو نوع چارت ،با افزایش سایز تارگت افزایش
مییابد .پیش از این نیز محققان دیگری نشان دادهاند که با افزایش سایز تارگت ،دامنه تطابق اندازهگیری افزایش خواهد یافت [12].نحوه
تغییرات دامنه تطابق اندازهگیریشده با تغییر سایز تارگت ،در حالتی که از چارت دیجیتال استفاده شود با حالتی که از چارت چاپی استفاده
شود ،شباهت زیادی به هم دارند .این موضوع را میتوان در نتایج مطالعات  )1221( Kingsnorthنیز مشاهده کرد] ،[2اما موضوع قابل
تامل در جدول  2اختالف بین میانگین دامنه تطابق اندازهگیریشده توسط چارت چاپی و چارت دیجیتال است .به طوری که در اپتوتایپ
میانگین دامنه تطابق چارت دیجیتال حدود  4.7%با چارت چاپی اختالف دارد و این اختالف در اپتوتایپ

به  5.5%نیز میرسد.

با توجه به این جدول میتوان این طور گفت که با افزایش سایز تارگت ،نتایج حاصل از چارت دیجیتال و چارت چاپی ،اختالف بیشتری با
هم خواهند داشت ،اما برای یافتن هدف اصلی مطالعه حاضر که مقایسه دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال و چارت چاپی بود،
به نتایج آزمون  Tتست در جدول  1رجوع میکنیم.
بنابر مشاهدات جدول  ،1و با توجه به اینکه در هر اپتوتایپ میزان معناداری ( )Pبهدستآمده کمتر از سطح خطای  α=0.05است ،بنابراین
میتوان گفت که آزمون  Tبرای هر پنج اپتوتایپ مورد نظر در سطح  0.05معنادار است؛ بنابراین بین میانگین دامنه تطابق اندازهگیری-
شده با چارت چاپی و دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال تفاوت معناداری وجود دارد .به بیان سادهتر فرض برابری میانگین دامنه
تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال و چارت چاپی در سطح خطای  0.05رد میشود و در نتیجه نمیتوان نتیجه کار با چارت دیجیتال
را برای اندازهگیری دامنه تطابق با چارت چاپی برابر دانست .نتایج آزمون  Tتست شبیه نتایج مطالعات  Philip Schatzو همکارانش
( )1221می باشد که بیان کردند که نتایجی که با استفاده از کاغذ و کامپیوتر به دست آید را نباید کامالً معادل دانست[21].
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همچنین جدول  1نمایشگر ضریب همبستگی بین دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت چاپی و دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت
دیجیتال در اپتوتایپهای مختلف است .همانگونه که در این جدول مشاهده میشود ،در اپتوتایپ

ضریب همبستگی دو متغیر به

حداکثر خود یعنی  0.985رسیده که نشاندهنده ارتباط بسیار نزدیک بین نتایج چارت دیجیتال و چاپی است .البته ضریب همبستگی این
دو متغیر با افزایش سایز تارگت کاهش مییابد .از طرفی دیگر ،واریانس و انحراف معیار و خطای معیار دامنه تطابق اندازهگیریشده با
چارت چاپی ،با افزایش سایز تارگت مرتباً افزایش مییابد ،ولی برای دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال ،دقیقا عکس این قضیه
اتفاق افتاده و واریانس و انحراف معیار و خطای معیار با افزایش سایز تارگت کاهش مییابد .همه این نتایج نشان میدهد که در اپتوتایپ
نتایج چارت چاپی و دیجیتال به هم نزدیکتر بوده ،البته این سوال پیش میآید که با توجه به تفاوت مدل تغییرات نتایج چارت
دیجیتال و چاپی با افزایش سایز تارگت ،آیا از اپتوتایپهای باالتر میتوان برای اندازهگیری دامنه تطابق با چارت دیجیتال استفاده کرد یا
خیر.
مقایسه دادههای بهدستآمده از دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال و چارت چاپی در هر اپتوتایپ نشان میدهد که اندازه دامنه
تطابق بهدستآمده از چارت دیجیتال عموماً بیشتر از چارت چاپی میباشد .نتایج موجود در جدول  2نیز نشان میدهد که از هر سایز تارگتی
که استفاده شود ،میانگین دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال از میانگین دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت چاپی بیشتر است.
شاید دلیل آن متفاوت بودن کنتراست تصویر ،سرعت رفرش تصویر ،تراکم پیکسلی ،رنگ پیکسلها و یا حتی میزان و نوع منبع نور صفحه
چارت دیجیتال نسبت به چاپی باشد.
با توجه به اینکه این تست سابجکتیو بوده و بستگی زیادی به پاسخ بیمار دارد ،و از طرفی دیگر ،سرعت رفرش تصویر رابطه مستقیم با
مدت زمان پاسخگویی بیمار دارد ،استفاده از گوشیهای هوشمند مختلف میتواند نتایج متفاوتی از دامنه تطابق بهدستآمده را ارائه دهد .بر
طبق مطالعات  Philip Schatzو همکارانش ( ،)1221زمان پاسخگویی در  Google Nexusبیشتراز  Sumsungو در آن بیشتر از
 Appleاست و در  Appleدر نسل  4کمتر از سایر نسلها است][21؛ یعنی اگر به جای گوشی Iphone7 plusاز هر گوشی دیگری به
عنوان چارت دیجیتال استفاده میشد ،نتایج قطعا متفاوت به دست میآمد .با توجه به اینکه در تستهای سابجکتیو اندازهگیری دامنه تطابق
زمان پاسخگویی بیمار بسیار مهم است و زمان پاسخگویی در انواع چارتهای دیجیتال با هم متفاوت میباشد ،در صورت استفاده از چارت
دیجیتال برای اندازهگیری دامنه تطابق باید از چارتی با مشخصات سختافزاری و نرمافزاری استفاده کرد که بتواند کوتاهترین زمان
پاسخگویی را به دنبال داشته باشد و بتوان آن را با چارت چاپی معادل دانست .به عبارت دیگر ،نمیتوان هر چارت دیجیتالی را برای اندازه-
گیری دامنه تطابق به جای چارت چاپی به کار برد ،بلکه توجه به سختافزار و نرمافزار نمایشدهنده چارت دیجیتال بسیار مهم است.
نتیجهگیری
مقایسه دادههای بهدستآمده از دامنه تطابق اندازهگیریشده با چارت دیجیتال و چارت چاپی در هر اپتوتایپ نشان میدهد که اندازه دامنه
تطابق بهدستآمده از چارت دیجیتال عموماً بیشتر از چارت چاپی میباشد .همچنین طبق نتایج حاصل از مطالعه حاضر میتوان گفت که با
افزایش سایز تارگت ،نتایج حاصل از چارت دیجیتال و چارت چاپی ،اختالف بیشتری با هم خواهند داشت .در نهایت مشخص شد که نمی-
توان نتایج یک چارت دیجیتال را با چارت چاپی برابر دانست.
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