
 
 

٦٦٠  

 مقاله پژوهشي 

  بين هاي سابجکتيو و آبجکتيو رفرکشن در افراد نزديکارزيابي ميزان توافق يافته
  ١٣٩٧کننده به کلينيک رزمجومقدم شهر زاهدان در سال مراجعه

  
 ٦، طاهره رخشان دادي٥، منيره محجوب٤، ثريا خضرزاده٣، هاجر عزيزي٢٭پور، ندا نخجوان١ابوالفضل پاينده

 
  18/11/1400تاریخ پذیرش  31/06/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ات شود. با توجه به نبود امکانهاي بينايي، رفرکشن اطالق مييکي از اجزاي اساسي مراقبت عنوانبهتعيين مقدار خطاي انکساري چشم،  به :هدف و ينهزمپيش
 فرکشنر ويآبجکتو  ويروش سابجکت ميزان توافق سه برآورد و مقايسه باهدفبيني، اين پژوهش الزم براي معاينه در برخي مناطق محروم و شيوع باالي نزديک

  انجام شد. (اتورفرکشن و رتينوسکوپي)
به کلينيک رزمجو مقدم زاهدان از ارديبهشت تا تير  کنندهن مراجعهيبکينزدچشم)  ١٦٠فرد ( ٨٠اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي بر روي ها: واد و روشم

رديد و گيري گهجد معيارهاي ورود به مطالعه، ابتدا با چارت اسنلن با و بدون کارکشن اندازانجام شد. تيزبيني افراد وا در دسترسگيري با روش نمونه ١٣٩٧سال 
يزان توافق م سپس عيب انکسار به روش سابجکتيو رفرکشن با استفاده از تريال فريم و آبجکتيو رفرکشن به کمک دستگاه اتورفرکشن و رتينوسکوپ تعيين شد.

کمتر از  Pاي محاسبه گرديد. مقدار رده-مات و محور آستيگمات ميان سه روش با استفاده از شاخص ضريب همبستگي دورنهاي اسفر و آستيگپارامترهاي قدرت
  گرفته شد. نظر سطح معناداري در عنوانبه درصد ٥

) بودند. درصد ۵/۸۷ها دانشجو (چنين اکثر آندادند. هم) تشکيل ميدرصد ۷۰ها (بيشتر افراد نمونه را خانم. سال بود ٠/٢٣±١/٤ي افراد سن نيانگيمها: يافته
ساعت کار نزديک چشمي داشتند. نتايج نشان داد که ميزان توافق بين سه روش در سنجش قدرت اسفريکال  ٠/٦±٨/٢ انهروزمتوسط،  طوربهکنندگان شرکت

چنين . هم)P>٠٠١/٠آماري معنادار بود ( ازلحاظ د کهيگردورد برآ درصد ٦٩و  درصد ٨٩، درصد ٩٩عيوب انکساري، قدرت و محور سيلندر به ترتيب برابر با 
  تر برآورد شد.ميانگين قدرت اسفر با روش اتورفرکشن نسبت به سابجکتيو رفرکشن و رتينوسکوپ منفي

زان عيوب بلوچستان، براي ارزيابي مي ها در مناطق مختلف استان سيستان وبيني و وجود محروميتبا توجه به نتايج اين پژوهش، شيوع باالي نزديکگيري: نتيجه
  هاي آبجکتيو رفرکشن استفاده نمود.روشي جايگزين براي روش عنوانبهتوان روش سابجکتيو رفرکشن را انکساري با توجه به امکانات موجود، مي

 بيني، آبجکتيو رفرکشن، سابجکتيو رفرکشننزديکها: کليدواژه

  
 ١٤٠٠ آذر،  ٦٦٠-٦٦٦ ص، نهم شماره، دوم و يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  +٩٨٥٤٣٣٢٩٥٨٣٥ ، تلفن:رانيزاهدان، زاهدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يبخشتواندانشکده  ،يگروه اپتومتر: آدرس مکاتبه

Email: neda.nakhjavanpoor@gmail.com 

  
  

  مقدمه
ل اشکال يکه به دل شوديماطالق  يبه موارد يوب انکساريع

تمرکز ه ميشبک يرو وضوحبهر يتصاو ،چشم يکياپت يهاستميسدر 

                                                             
  رانيزاهدان، ازاهدان،  ي، دانشگاه علوم پزشکيريو گرمس يونعف يهايماريبقات يمرکز تحق ،يولوژيدميو اپ يستيگروه آمار ز ارياستاد ١
  سنده مسئول)ي(نو رانيزاهدان، زاهدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده توانبخش ،يگروه اپتومتر يمرب ٢
  رانيزاهدان، زاهدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،ي، دانشکده توانبخشياپتومتر يکارشناس ٣
  رانيزاهدان، زاهدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يانشکده توانبخش، دياپتومتر يکارشناس ٤
  رانيزاهدان، زاهدان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده توانبخش ،يار گروه اپتومترياستاد ٥
  رانيمشهد، مشهد، ا يچشم، دانشگاه علوم پزشک يوب انکساريقات عي، مرکز تحقياپتومتر يتخصص يدکترا يدانشجو ٦

وب ي. انواع ع)۱بود (د فرد واضح نخواهد يد جهيدرنتو  شوندينم
) و يني(دورب يپروپي)، هاينيبکي(نزد يوپياز ما اندعبارت يانکسار

 يينايب يب انکساريک عي عنوانبه ينيبکيسم. نزديگماتيآست
دچار اشکال  دور يايدن اشيکه شخص در د دهديمرخ  يهنگام
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 ۱۴۰۰ آذر، ۹، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
 

٦٦١  

نور در  يمواز يکه پرتوها شوديماطالق  يطيبه شرا درواقع. شود
از  يامجموعه. شونديم يکانون نيرت يتطابق در جلو لکسيحالت ر

ابقه . سهستندمؤثر  ينيبکينزدجاد يدر ا يطيو مح يکيعوامل ژنت
نجام اما ا ،است ينيبکينزد يبرا سازنهيزمعامل  نيترمهم يخانوادگ

 ينيبکينزدز احتمال بروز يک به چشم نيب کارها در فاصله نزدمرت
وع يش شياز افزا ير حاکي). اگرچه مطالعات اخ۱( دهديمش يرا افزا

است، اما تفاوت در  ير سبک زندگييل تغيبه دل ينيبکينزد
و  يوب انکساريف عي، تعريريگاندازه يهاروش، يقوم يهاگروه
 يريگجهينتمطالعات، مانع  در کنندگانشرکت يسن يهاگروه
در سراسر جهان شده  يوب انکساريع عيتوز يدر مورد الگو يقطع

  ).۲،۳است (
است که  يينايب يب انکساريع گر از انواعيد يکيسم يگماتيآست

ر يه چشم که باعث اعوجاج تصاويقرن يعيرطبيغ يانحنا جهيدرنت
 ستمياست که س يطيشرا سميگماتيآست .دهديمرخ  ،شوديم

ست ين يانقطه يکشي از يانقطه ريتصو جاديبه ا چشم قادر يکياپت
شم در چ کالياپت ستميمتفاوت س ويفرکتيبه خاطر قدرت ر نيا که

 يعلت اصل هيقرن معموالً اگرچه). ۱( مختلف چشم است يهامريدين
 زينلنز  نيستاليکر يشود وليمحسوب م سميگماتيستآ جاديا

  .شوديم در نظر گرفته گماتيکم آست ريعامل مقاد عنوانبه
بتال افراد م يرا برا يمشکالت يينايب يوب انکساريابتال به ع

 محروم يآموزش يهافرصت ن افراد ممکن است ازيکند. ايجاد ميا
. باشندخانواده سربار  يگاه يو در محل کار خود محدود و حت شده

 جاديخود و جامعه ا يبرا يافراد مشکالت اقتصاد نيا نيهمچن
در کودکان باعث  يانکسار وبيع. اصالح نشدن )۵،۴( کننديم

 نييعت نيبنابرا .شوديم هاآندر  چشم يلمثل تنب يمشکالت دائم
کودکان  در خصوصبه و سپس اصالح آن انکسار چشم بيمقدار ع

  .شوديم يتلقمهم  اريبس يامر
نفر  ونيليم ۸۰۰ حدود يجهان بهداشت سازمانبنابر گزارش 

اصالح نشده  يانکسار وبياز ع يناش ييناينقص ب ياراددر جهان 
نشان  يسازمان بهداشت جهان يهاگزارشر و يهستند و مطالعات اخ

و علت دوم از  ييناين علت نقص بياول يوب انکساريکه ع دهديم
از  درصد۴۳را يدر سراسر جهان هستند ز يينايدست دادن ب

 )۶( شوديمنسبت داده  يوب انکساريبه ع ييناياختالالت ب
 يدرصد ۴۰ش يافزا ۲۰۳۰که تا سال  شوديم ينيبشيپ نيچنهم

  ).۷( ميباشداشته  يوب انکساريزان عيدر م
 به ،يينايب يهامراقبت ياساس ياز اجزا يکي عنوانبه ،رفرکشن

 ،يکينيکل ازنظر .شودياطالق م چشم يانکسار يمقدار خطا نييتع

                                                             
1. visual acuity 
2. subjective refraction 

 زيوتج ماريب يه برااست ک ينکيقدرت ع زانيم نييرفرکشن تع
  .ودفراهم نم يو يممکن را برا ١ينيزبيت نيتا بتوان بهتر شوديم

و و يآبجکت يدودستهچشم به  يت انکسارين وضعيينحوه تع
 يروش ٣و رفرکشني. آبجکتشوديم يبندميتقس ٢و رفرکشنيسابجکت

 يبانم يهيپامار را بر يب يب انکساريکننده عنهياست که در آن معا
. دينمايمن ييمار تعيخود ب يهاپاسخو بدون دخالت  يکياپت

و  يو رفرکشن شامل کراتومتريک آبجکتيکالس يهاروش
و رفرکشن يگر، روش سابجکتي). از طرف د۱هستند ( ينوسکوپيرت

 يلنزها بيبا ترک ماريب يبرا ينيزبيت نيتالش در جهت کسب بهتر
 ،روش ني. در ااست ماريخود ب يهاپاسخ يهيپاو اسفر بر  ٤لندريس

در  ديبودن تطابق با لکسيبا شرط ر ماريب يدور تطابق ينقطه
و رفرکشن، يروش سابجکت ياي). از مزا۱( رديبگقرار  يکياپت تينهايب

مار است که منجر يب يهاپاسخ بر اساس يوب انکسارياصالح ع
 نيچنهم ده ويز گرديمار نسبت به تجويشتر بينان بيو اطم يراحتبه

در زمان  ييجو، باعث صرفهييتنهابهن روش يانجام ادر صورت 
ر ياس يزمان اضافه به بررس نيدر اتوان يشده و م ينات اپتومتريمعا

پرداخت.  يو ورجنس يمار مانند مشکالت تطابقيمشکالت ب
ا مناطق محروم و يو/ طيکننده در شرا نهيممکن است معا نيهمچن

اشد نب نهيمعا يت الزم براامکانا يکه دارا رديقرار بگ يبرخوردارکم
د، که شته باشنقرار ندا يواتورفرکشن در دسترس  اي نوسکوپيو رت

 ن دويزان توافق بي، در صورت باال بودن مييهاتين وضعيدر چن
رفرکشن  ويآبجکت يبرا ين مناسبيگزيجا رفرکشن ويسابجکت روش،

در زاهدان انجام شد  ۲۰۱۶که در سال  يامطالعهدر  خواهد بود.
گزارش  درصد ۴/۶۴ساله  ۱۵تا  ۵در کودکان  يوب انکساريوع عيش

 ياالب وعيبه ش تيعنا باان شد و يبا توجه به آنچه ب رونيازا ).۸شد (
 ستان ويساستان  نقاط ياقص در هاتيمحرومو وجود  ينيبکينزد

 تان،اس مناطق يبرخدر  نهيمعا يو نبود امکانات الزم برابلوچستان 
ق زان توافيو برآورد م سهيمقا باهدفطالعه حاضر را م که ميبر آن شد

به روش اتورفرکشن و  رفرکشن ويآبجکتو  ويروش سابجکت سه
 و اجرا نموده و يطراح ينوسکوپيبه روش رت رفرکشن ويآبجکت
 يمناسب نيگزيجا توانديمرفرکشن  ويسابجکت ايکه آ ميينما يبررس

  رفرکشن باشد؟ ويآبجکت يهاروش يبرا
  

  روش کارمواد و 
راد اف يتمام ي) حاضر بر رويليتحل يفيتوص( يمطالعه مقطع

رزمجو  ديشه يسنجيينايبک ينيبه کل کنندهمراجعهن يبکينزد
جامعه  عنوانبه ۱۳۹۷ر سال يبهشت تا تيشهر زاهدان از ارد مقدم

گرفتن  در نظرانجام شد. با توجه به هدف پژوهش و با  موردمطالعه

3. objective refraction 
4. cylindrical 
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 و همکاراننده يابوالفضل پا  بيننزديک افراد در رفرکشن آبجکتيو و سابجکتيو هاييافته توافق ميزان ارزيابي
 

٦٦٢  

و توان آزمون  درصد ۵) برابر با αوع اول (ن ياحتمال ارتکاب خطا
چشم)  ۱۶۰ن (يبکيفرد نزد ۸۰اندازه نمونه برابر با  ،درصد ۸۰
ارد و در دسترس يرتصادفيغ يريگنمونهد که با روش ين گردييتع

). ۱۴قرار گرفتند ( موردسنجشمطالعه شده و با سه روش ذکر شده 
 يماريعدم ابتال به ب) ۱ورود به مطالعه عبارت بودند از  يارهايمع
ن حالت ممکن است کاهش يل: در ايخاص (دل يو چشم يانهيزم
با  ياروب انکسين عيين تعيها باشد، بنابرايمارين بياز ا يد ناشيد

ب انکسار ي) ابتال به ع۲نخواهد بود.  اعتمادقابل هاروشک از يهر 
 يچشم ي) عدم سابقه جراح۴سال  ۳۵تا  ۱۸) سن ۳ ينيبکينزد
مقلد  يبر چشم مانند داروها مؤثر يعدم مصرف داروها) ۵

جاد يشده و باعث ا يک که سبب اسپاسم تطابقيپاراسمپات
رد ز انصراف فياز مطالعه ن خروجار ي. معگردنديمکاذب  ينيبکينزد

 ن طرحين مطالعه بود. پروپوزال ايل در حيبه هر دل کنندهشرکت
 يگاه علوم پزشکدانش يقات و فناوريدر معاونت تحق يپژوهش

ب شده يتصو IR.ZAUMS.REC.1396.008زاهدان با کد اخالق 
از اهداف  يط ورود به مطالعه، پس از آگاهياست. افراد واجد شرا
 وارد مطالعه شدند. يت کتبيمطالعه و کسب رضا

مانند سن و جنس در  کنندگانشرکتک ياطالعات دموگراف
 صورتبه E اسنلن تابتدا با چار افراد ينيزبيتابتدا ثبت شد. 

 يهفاصلشد.  يريگاندازهبا و بدون کارکشن  يدوچشمو  يچشمتک
  .ط نرمال بوديدر شرااتاق  ييروشناو  متر ۴مار يچارت از ب

اوکولوس  ١ميال فريتراستفاده از و رفرکشن با يسابجکت
)Oculusيسنجيينايتوسط دو کارشناس ب ) و جعبه لنز 

 .شدانجام بودند،  ييزان توافق بااليمدقت و  يده که دارايدآموزش
ن يکه به بهتر خواسته شدمار يو از ب بستهرا فرد  چپچشمابتدا 

 چشم راست با استپ يخود نگاه کند و چک اسفر رو ينيزبيتف يرد
که  ميدادش يافزا ييقدرت لنز اسفر را تا جا شد.انجام  وپتريد ۲۵/۰

ن محور ييتع يبرا ز نشوند.يا ري يمشکچارت،  يروحروف 
 ياراست چهارلندر جکسون را در يکراس س يسم دستهيگماتيستآ

که با کدام  شديم سؤالمار يو از ب دادهقرار  ۱۸۰و  ۱۳۵، ۴۵، ۹۰
و  کردهن راستا محور را چک آو در  نديبيم ترواضح طرف کراس

سون لندر جکيکراس س ز ازينسم يگماتيستآچک قدرت  يبرا سپس

ک خط يه ب يستيمار بايب ،سميگماتيستآچک  در هنگامشد. استفاده 
 يقطهنحاصل از قدرت اسفر نگاه کند و  ينيزبيتن يباالتر از بهتر

 يبرادر انتها  .است ۱۰/۱۰د يدن به ديو رفرکشن رسيسابجکت يينها
 حاصل جينتاد و يگرداستفاده تست کروم يبا چک اسفر، روش

از  با استفاده ،ازآنپس .ديگردو رفرکشن ثبت يسابجکت عنوانبه
 Heine Beta 200 retinoscopeمدل ( ،نيسکوب هاونيرت

HEINE Optotechnic, Germanyهر فرد رفرکشن را  ي) برا
 حاصل از جينتا بود. متريسانت ۶۷برابر  يکار يفاصله م.يانجام داد

پس، به س .ديگردو رفرکشن ثبت يابجکت عنوانبههم  يسکوپونيرت
در  د.ده شورآمار به دست يب انکسار بيع اتورفرکشن کمک دستگاه

)Auto Ref Topcon-تاپکن مدل ق از اتورفرکشن ين تحقيا

)Japan, RM8800keratometer,   با  تيدرنها .ديگرداستفاده
و با  وردهآه را به دست يسم قرنيگماتيستآمقدار  کراتومتر زاستفاده ا

در انتها  .دشن ييتع ياهيقرنگمات يزان آستيم ،استفاده از اتوکراتومتر
 آمدهتدسبهسم يگماتيستآسم و محور يگماتيستآاسفر و  يهاقدرت

مطالعه،  يد. ضمناً در ابتدايسه گرديمقا باهمفوق  يهاروشاز 
و لذا  شد دييتأو  يمورداستفاده بررس يابزارها يون تماميبراسيکال
  ابزار بودند. ييايپا يدارا

جداول مانند  يفيآمار توص يهااز روشها، ل دادهيتحل يبرا
ار يانه و انحراف معين، ميانگيم (تعداد و درصد)، يع فراوانيتوز

ب يزان توافق سه روش از ضريم يابيارز منظوربهاستفاده شد. 
 ليوتحلهيتجزد. ياستفاده گرد ICC)٢( يرده ا-درون يهمبستگ

ن يانجام شد. همچن ۲۲نسخه  SPSSافزار اطالعات با کمک نرم
  لحاظ شد. يسطح معنادار عنوانبه درصد ۵از  کمتر P ريمقاد

  
  هاافتهي

±  ۰۶/۴ يسن نيانگيم ن بايبکيفرد نزد ۸۰ن پژوهش يدر ا
ها شتر افراد نمونه را خانميب. ) شرکت داشتند۱۷-۳۵(دامنه:  ۰۱/۲۳

 ۵/۸۷ها دانشجو (ن اکثر آنيچندادند. هميل مي) تشکدرصد ۷۰(
 ۰۳/۶±  ۸۴/۲متوسط،  طوربهان روزانه کنندگ) بودند. شرکتدرصد

  ).۱داشتند (جدول  يک چشميساعت کار نزد

  
 ک افراد نمونهيدموگراف يرهايمتغ يبرا يفيتوص يهاشاخص ):۱(جدول 

  
    ريمتغ

  نيانگيم± ار يانحراف مع
  (درصد) تعداد

  ٠١/٢٣±  ٠٦/٤    سن (سال)  
  ٠٣/٦±  ٨٤/٢    ک (ساعت در روز)يمدت کار نزد  

                                                             
1. trial frame 2. Intra-Class Correlation Coefficient 
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٦٦٣  

      جنس  
  ٢٤) ٣٠(  مذکر    
  ٥٦) ٧٠(  مؤنث    
      التيسطح تحص  
  ١٠) ٥/١٢(  پلمير ديزپلم و يد    
  ٧٠) ٥/٨٧(  دانشجو    

  
ان زيزان قدرت اسفر، ميم يرهايمتغ يبرا يفيتوص يهاشاخص

بر  گزارش شده است. ۲لندر در جدول يلندر و محور سيقدرت س
ق توافرسد که سه روش يبه نظر م يفيتوص يهان شاخصياساس ا

 يو رفرکشن توافق بهتريج روش سابجکتين نتايچندارند. هم يخوب
  سه با روش اتورفرکشن دارد.يدر مقا ينوسکوپيروش رت يهاافتهيبا 

و  ينوسکوپيزان توافق سه روش اتورفرکشن، رتيبرآورد م
  ده از با استفا يينايب يوب انکساريزان عيو در سنجش ميسابجکت

  
ن شاخص يج ايانجام شد. نتا يارده-ب توافق درونيمحاسبه ضر

زان يزان قدرت اسفر، ميم يريگنشان داد که سه روش در اندازه
ن از يبکيدر افراد نزد يوب انکساريع لندريلندر و محور سيقدرت س
 يج آزمون آمارين نتايچنبرخوردار هستند. هم يار خوبيتوافق بس

معنادار و  يارآم ازلحاظن اندازه از توافق، يشر نشان داد که ايف
  ).۲(جدول  )P>  ۰۰۱/۰است ( توجهقابل

 
 مختلف ين سه روش در پارامترهايزان توافق بيو م يفيتوص يهاشاخص ):۲جدول (

 P  زان توافقيم  اريانحراف مع  انهيم  نيانگيم    

              زان قدرت اسفريم
  ٦٩/١  -٧٥/١  -٢١/٢  اتورفرکشن  

  ٦٥/١  -٥٠/١  -٨٤/١  ينوسکوپيرت    > ٠٠١/٠  ٩٨/٠
  ٥٩/١  -٥٠/١  -٨٦/١  و رفرکشنيسابجکت  
              لندريسقدرت  زانيم
  ٨٢/٠  -٦٢/٠  -٨٢/٠  اتورفرکشن  

  ٩٢/٠  -٥٠/٠  -٨٨/٠  ينوسکوپيرت    > ٠٠١/٠  ٨٩/٠
  ٦٢/٠  -٥٠/٠  -٦٢/٠  و رفرکشنيسابجکت  
              لندريس محور زانيم
  ٠٢/٧٠  ٠٠/٩٠  ٢٤/٩٦  اتورفرکشن  

  ٨٦/٦٨  ٥٠/٥٦  ٧١/٧٣  يوپنوسکيرت    > ٠٠١/٠  ٦٩/٠
  ٣٨/٦٥  ٥٠/٦٧  ٩٢/٧٢  و رفرکشنيسابجکت  

 
  

  بحث
 يساروب انکين عييو رفرکشن دو روش تعيو و آبجکتيسابجکت

، مار استيخود ب يهاپاسخه يو رفرکشن بر پايهستند. سابجکت
و بر  ستيل نيمار دخيب يهاپاسخو رفرکشن يکه در آبجکت يدرحال

و ين کردن سابجکتيگزيرد. جايگيم انجام يکياپت ياساس مبان
که  يمار در مواقعينه بيو رفرکشن امکان معايآبجکت يرفرکشن بجا

م را فراه و رفرکشن نداردينه کننده امکانات الزم جهت آبجکتيمعا
  خواهد شد. ترکوتاه ينات اپتومترين زمان انجام معايکند. همچنيم

ش ج رويفق نتازان توايم يابيارز باهدفحاضر  يمقطع يمطالعه
و رفرکشن (اتورفرکشن و يبا دو روش آبجکت و رفرکشنيسابجکت

به  کنندهمراجعهچشم)  ۱۶۰ن (يبکيفرد نزد ۸۰) در ينوسکوپيرت
ن يج ايو اجرا شد. نتا يک رزمجو مقدم شهر زاهدان طراحينيکل

 زانيزان قدرت اسفر، ميپژوهش نشان داد که سه روش در سنجش م
وافق و ت ياز همبستگ يوب انکساريلندر عيسلندر و محور يقدرت س

ان ق نشين تحقيا يهاافتهين يچنبرخوردار بودند. هم يار خوبيبس
روش  يهاافتهيبا  يو رفرکشن توافق بهتريداد که روش سابجکت

با  جينتا نياسه با روش اتورفرکشن دارد. يدر مقا ينوسکوپيرت
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٦٦٤  

لد ي). روزنف۹،۱۰،۱۱عات مشابه همسو بودند (مطال يهاافتهي
ن ي) بدرصد ۹۵را ( ييزان توافق بااليز مي) در مطالعه خود ن۲۰۱۳(

ن ي). ا۹و رفرکشن گزارش کرده است (يو و سابجکتيدو روش آبجکت
(اسفر  ١واالن اسفرين اکيانگي) که م۲۰۰۵ها با پژوهش فروک (افتهي

نومکس، يواالن اسفر) آن با اتورفرکشن رتي= اک ۵/۰ ×لندر ي+ س
 يمخوانز هيده شده نيو رفرکشن سنجيکشن ثابت و سابجکتاتورفر
 )۲۰۱۳و همکارانش ( ولمطالعه انجام شده توسط دکار). ۱۰دارد (

کشن رفر ميفر اليبا تر ياديز ينشان داد که اتورفرکشن همبستگ
ه ب لندرياسفر و قدرت س واالنيدر اک يهمبستگ نيمقدار ا که دارد
همسو  زين حاضر يبا مطالعه وگزارش شده است  ۸/۰و  ۹۲/۰ بيترت

  .)۱۱است (
ن قدرت اسفر با روش اتورفرکشن نسبت يانگيدر مطالعه حاضر م

ن نشان يتر برآورد شد. اينوسکوپ منفيو رفرکشن و رتيبه سابجکت
ز ا ين، روش اتورفرکشن مقدار باالتريبکيماران نزديدهد در بيم
شن و رفرکيکال را نسبت به روش سابجکتياسفر يوب انکساريع

ز به ي) در مطالعه خود ن۲۰۰۵کند. جورج و همکارانش (يم يابيارز
به  واالن اسفر اتورفرکشن نسبتين اکيانگيدند که ميجه رسين نتيا

ن اسفر واالين اکيانگين مي. همچنتر استيو رفرکشن منفيسابجکت
نداشت  يوجهتو رفرکشن تفاوت قابلينوسکوپ نسبت به سابجکتيرت
نشان داد که تحت  )۲۰۰۳انگ (ي) و ل۲۰۰۶( چونگ . مطالعه)۱۲(

 )،کننده موقت تطابق چشمفلج ي(قطره چشم کيکلوپلژيس طيشرا
) Retinomax( نومکسيو رت )Canon( کنون ياتورفرکتومترها

دهند يرفرکشن نشان م وينسبت به سابجکت يترمتفاوت جينتا
ه از استفاد مطالعه با مطالعه حاضر نيا جيتفاوت نتا ليدل ).۱۴،۱۳(

  .رفرکشن است وياتورفرکشن متفاوت و نوع روش سابجکتنوع دو 
  

  يريگجهينت
 نيير تعد ييباال از توافقرفرکشن  ويو سابجکت ويدو روش آبجکت

 وعيبا توجه به ش برخوردارند. لندريو محور س لندريقدرت اسفر، س
و  ستانيدر استان س هاتيمحرومو وجود  ينيبکينزد يباال

انکسار با توجه به  بيع زانيم يابيارز يبرا توانيمان، بلوچست
  .وداستفاده نم نيگزيجا صورتبهرا  ويسابجکتامکانات موجود، روش 

  
  هاي پژوهشمحدوديت

  مشاهده نشد. يت خاصين پژوهش محدوديدر ا
  

  تشکر و قدرداني
ه بزاهدان  يدانشگاه علوم پزشک يقات و فناورياز معاونت تحق

ک ينيکلهمکاران و پرسنل  ياز تمامو  يلت مايحما ليدل
 ياريها ما را داده يآور که در جمعرزمجو مقدم  يسنجيينايب

محترم  ات ارزشمند داورانازنظر نيچنهم .شوديم يقدردان ،نمودند
  .ميينمايتشکر م که باعث ارتقاء سطح مقاله شدند

  تعارض منافع
  ندارد.
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Abstract 
Background & Aims: Refraction, which is an essential component of vision care, is the determination of the 
amount of refractive error in the eyes. According to the existence of deprivation in different regions and the high 
prevalence of myopia, this study aimed to estimate and compare the agreement among three refraction methods 
including subjective and objective (autorefraction and retinoscopy). 
Materials & Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 80 myopic individuals 
(160 eyes) referred to Razmjou-Moghaddam Clinic in Zahedan City from April to July in 2018 using a convenience 
sampling method. Visual acuity was first measured with a Snellen chart with and without correction and then the 
refractive error was determined by subjective refraction method using trial frame and objective refraction by 
autorefraction and retinoscope. The agreement between the parameters of sphere and astigmatism and the 
astigmatism axis between the three methods was calculated using the intra-class correlation coefficient index. P-
value less than 5% was considered as a significant level. 
Results: The mean age was 23.0±4.1 years. Most of the participants were female (70%). Also, most of them were 
students (87.5%). Participants had, on average, 0.6±2.8 hours of near-eye work per day. The agreements between 
the three methods in measuring the spherical power of refractive errors, power, and cylinder axis were estimated 
to be 99%, 89%, and 69%, respectively, which were statistically significant (p<0.001). Furthermore, the mean 
power of the sphere was estimated to be more negative by the autorefraction method than the subjective refraction 
and retinoscope. 
Conclusion: According to the high prevalence of myopia, the existence of deprivation in different regions of 
Sistan-and-Baluchestan province, and based on the available facilities, it seems that the subjective refraction 
method can be used as an alternative to objective refraction methods for evaluation of the refractive errors. 
Keywords: Myopia, Subjective Refraction, Objective Refraction 
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