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Background and Aims: Color is the most important and complicated part of aesthetic dentistry. The tooth color
matching of restorations is considered as one of the most difficult tasks in the restorative dentistry. The aim of this
study to evaluate the effect of two training methods on the dental students’ ability in determining tooth color
matching.
Materials and Methods: In this study, 40 dentistry students participated which randomly allocated into two
groups. The first group consisted of students who learned teeth color matching methods practically. In the second
group, training booklet was used for learning. Using Vita Classic shade guide series, 4 color samples were chosen
and the students of each group were asked to determine samples’ color, before, after and one month after the
training.
Results: Booklet learning group was more successful in determining fourth color sample. However, in no studied
group and no used samples, the results of one month after learning were not better than that of before learning.
Also generally, no significant relationship was found between the color matching accuracy, using glasses, and sex
of participants.
Conclusion: The use of booklet learning was more effective than practical learning in color matching accuracy
for dental students. Also, using glasses and sex were not effective on their color matching accuracy.
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مقايﺴه تأثير دو روش آموزشي مختلﻒ بر بهبود توانايي تعييﻦ رنگ دندان ،توسط دانشجويان دندانپزشكي

دكتر مهدي عباسي و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :رنگ يكي از مهﻢتريﻦ و پيچيدهتريﻦ اجزا در دندانپزشكي زيباي است .تطابق رنگ دندان با ترميﻢ از سختتريﻦ كارها در دندانپزشكي ترميمي
محﺴوب ميشود .يكي از جﻨبههاي مهﻢ آموزش دندانپزشكي آموزش و فراگيري تطابق رنگ است .هدف از ايﻦ مطاﻟعه بررسي تأثير روش آموزش بر بهبود
توانايي تعييﻦ رنگ توسط دانشجويان دندانپزشكي بود.

يافﺘهها :گروه آموزش با جزوه در تعييﻦ رنگ نمونه چهارم ،به طور معﻨيداري موفقتر عمل نمود ) .(P=٠/٠٠٣در هيچ يك از گروههاي مورد مطاﻟعه و در هيچ
يك از نمونههاي رنگي مورد استﻔاده ،نتايج يك ماه بعد از آموزش بهتر از نتايج قبل از شروع آموزش نبود .همچﻨيﻦ دركل ارتباط معﻨيداري بيﻦ دقت تعييﻦ رنگ
با جﻨﺴيت دانشجويان و استﻔاده از عيﻨك مشاهده نشد.
نﺘيجهگيري :آموزش با جزوه در بهبود دقت تعييﻦ رنگ مﺆثرتر از آموزش عملي براي دانشجويان دندانپزشكي بود .همچﻨيﻦ ،استﻔاده از عيﻨك و جﻨﺴيت
تأثيري بر دقت تعييﻦ رنگ نداشت.
كﻠيد واژهها :آموزش ،رنگ ،بصري ،ته رنگ
وصول ٩٦/١٢/٢٢:اصﻼح نهايي ٩٧/٠٩/١٩ :تأييد چاپ٩٧/٠٩/٢٣:

مقدمه

استﻔاده از وسايل خاص امكان پذير است .روش چشمي با استﻔاده از
Shade Guideها انجام ميگيرد و هميﻦ طور ميتوان از ابزارهايي

امروزه توجه به بعد زيبا شﻨاختي از جمله مهﻢتريﻦ و مورد

نظير اسپكتروفتومتر و كاﻟريمتر در تعييﻦ رنگ استﻔاده نمود ).(٤

توجهتريﻦ ابعاد درماني طي ارائه درمانهاي دندانپزشكي ميباشد.
با باﻻرفتﻦ سطح فرهﻨگ جامعه و رشد و توسعه بهداشت دهان و

تحقيقات مختلﻒ نشان داده است كه احﺴاس و درك رنگ ،از

دندان ،توجه افراد به داشتﻦ دندانهايي با ظاهر زيبا روز به روز در حال

شخصي به شخص ديگر تﻔاوت مينمايد .جﻨﺴيت ممكﻦ است روي

افزايش است .دندانپزشك هﻨگام انجام درمانهاي زيبايي به مﻨظور

انتخاب و تعييﻦ رنگ تأثير داشته باشد وﻟي نتيجه مطاﻟعات در ايﻦ مورد

خلق ترميمي زيبا و طبيعي عﻼوه بر برخورداري از آگاهي ﻻزم ،بايد

متﻨاقض است .وجود مﻨابع نوري و رنگي گوناگون ،نيز ميتواند سبب

عوامل هﻨري ديگري نظير تركيب ،شكل ،تقارن و تﻨاسب و رنگ و

بروز نتايج مختلﻒ گردد ) .(٥رنگ يك پديده پيچيده است و شﻨاخت

شﻔافيت دندان تحت درمان و هماهﻨگي با مجموعه دندانهاي

آن ناشي از وجود محرك فيزيكي و مبادﻟه سيگﻨالهاي سايكوفيزيكال

باقيمانده و صورت بيمار را مد نظر قرار دهد تا نتيجه دﻟخواه حاصل

بيﻦ محرك و سلولهاي گيرنده چشﻢ و هميﻦ طور عكساﻟعمل ذهﻨي

گردد ) .(١علﻢ رنگ از ابزارهاي مهﻢ دستيابي به ايﻦ هدف و حصول

توسط مﻐز به اطﻼعات مﻨتقل شده از عضو گيرنده ،ميباشد .بﻨابرايﻦ

بهتريﻦ و زيباتريﻦ نتيجه درماني است ،به هميﻦ دﻟيل رنگ از

مهﻢ است كه هر سه قﺴمت ايﻦ مجموعه :محرك ،گيرنده و تﻔﺴيردر

مقوﻟههاي مهﻢ دندانپزشكي معاصر محﺴوب ميشود ).(٢

مﻐز ،گزارش و درك شود ،زيرا تﻐيير در هريك از ايﻦ قﺴمتها سبب
درك نادرست يا نامﻨاسب وضعيت واقعي ميشود ).(٦

چه بﺴا در يك درمان ترميمي يا پروتز همه عوامل هﻨري ﻻزم،
رعايت شده باشﻨد وﻟي به علت خطا در انتخاب رنگ ،درمان با شكﺴت

به دﻟيل طبيعت ادراكي تطابق رنگ ،توانايي انتخاب رنگ نيازمﻨد

مواجه شود .عدم انطباق رنگ دندان ترميﻢ شده با ساير دندانها

آگاهي از اصول پايه علﻢ رنگ شﻨاسي ،آموزش و تجربه كليﻨيكي

ميتواند باعث بروز مشكﻼت اقتصادي از جمله تعويض ترميﻢ با هزيﻨه

ميباشد .به هميﻦ دﻟيل يكي از جﻨبههاي مهﻢ آموزش دندانپزشكي،

دندانپزشك ،نارضايتي بيمار و عواقب نامطلوب شﻐلي براي دندانپزشك

آموزش و فراگيري تطابق رنگ است .با ايﻦ وجود ،اثر مﺴتقيﻢ آموزش

شود ) .(٣اندازهگيري و تعييﻦ رنگ دندان ،به روشهاي چشمي و يا با

بر توانايي ارزيابي چشمي رنگ ،به طور دقيق مشخص نيﺴت ) .(٧در
١٨٦
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روش ﺑررسي :در ايﻦ طرح  ٤٠نﻔر از دانشجويان دوره باﻟيﻨي دندانپزشكي شركت داشتﻨد كه به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتﻨد .گروه اول به طور
حضوري و عملي مورد آموزش روشهاي تطابق رنگهاي دنداني قرار گرفتﻨد .در گروه دوم از جزوه آموزشي جهت آموزش استﻔاده شد .از دانشجويان هر گروه
قبل ،بعد و همچﻨيﻦ پس از  ١ماه خواسته شد كه با استﻔاده از سري تعييﻦ رنگ ويتا كﻼسيك ،به تعييﻦ رنگ نمونهها بپردازند .ارزيابي توانايي تعييﻦ رنگ توسط
دانشجويان ،با آزمون  Pearson Chi-Squareبا حجﻢ نمونه  ١٨يا  ٢٠و با سطح اطميﻨان  %٩٥انجام شد.

)دوره  ،٣١شماره  ،٣پاييز (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
ايﻦ مقاﻟه سعي شده تأثير دو روش آموزشي مختلﻒ بر بهبود توانايي

آموزش به تعييﻦ رنگ نمونهها بپردازند و در پرسشﻨامههاي طراحي

تعييﻦ رنگ دنداني توسط دانشجويان رشته دندانپزشكي مورد مقايﺴه و

شده ،رنگ مورد نظر مﻨتخب خود را وارد كﻨﻨد .در تعييﻦ رنگ هر

بررسي قرار گرفته و در ايﻦ راستا روش مﺆثرتر در آموزش دانشجويان

نمونه ،در دو سطح پاسخها بررسي شد .اول ايﻦ كه ته رنگ مورد نظر

دندانپزشكي به كار بﺴته شود.

) (D ،C ،B ،Aرا درست حدس بزنﻨد و ديگر ايﻨكه عدد مربوط به

روش ﺑررسي

توجه به كيﻔي بودن دادهها از آزمون  Pearson Chi-Squareاستﻔاده
شد.

درايﻦ مطاﻟعه كه از نوع آيﻨده نگر و مداخلهاي بود ،حجﻢ نمونه
با مقادير  α<٠/٠١و  β<٠/٠محاسبه و در هر يك از گروهها  ٤٠نﻔر در

يافﺘهها

نظر گرفته شد كه در اجراي ايﻦ طرح ايﻦ تعداد از دانشجويان ترم
 ٨بر اساس جدول اعداد تصادفي در دو گروه قرار گرفتﻨد .گروه اول

بيش از نيمي از افراد شركت كﻨﻨده در ايﻦ مطاﻟعه ،سابقه استﻔاده از

دانشجوياني بودند كه به طور حضوري و عملي جهت يادگيري

عيﻨك نداشتﻨد .همچﻨيﻦ در كل  %٥٧/٨٩از شركت كﻨﻨدگان ايﻦ

روشهاي تطابق دادن رنگهاي دنداني مورد آموزش قرار گرفتﻨد .در

مطاﻟعه را زنان تشكيل دادند .بر اساس آزمون آماري ،Fisher's Exact

گروه دوم از جزوه آموزشي جهت آموزش دانشجويان استﻔاده شد.

مشخص گرديد كه بيﻦ دو گروه مورد مطاﻟعه ،تﻔاوت معﻨيداري به

متﻐيرها شامل دو روش آموزشي مختلﻒ ،جﻨس شركت كﻨﻨدگان و

ﻟحاظ جﻨس و سابقه استﻔاده از عيﻨك وجود نداشت) .به ترتيب

سابقه استﻔاده از عيﻨك طبي بود .آموزش حضوري و عملي در گروه

 P=٠/١١٢و ) (P=٠/٥٣٢جدول .(١

اول شامل شركت در كﻼس درس استاد در مبحث انتخاب رنگ و

ارتباط معﻨيداري بيﻦ آموزش با هر دو روش عملي و جزوه در

هميﻨطور ديدن دمونﺴتريشﻦ در باﻟيﻦ بيمار براي انتخاب رنگ بود ،وﻟي

بهبود تعييﻦ رنگ توسط دانشجويان ديده نشد .تﻔاوت معﻨيداري ميان

در گروه دوم ايﻦ آموزشها بدون حضور در كﻼس و باﻟيﻦ و فقط به

نوع آموزش ارائه شده به شركت كﻨﻨدگان با نﺴبت درستي تعييﻦ رنگ

شكل مكتوب به صورت جزوه در اختيار بيماران قرار گرفت.

نمونههاي اول ) ،(B4دوم ) (D4و سوم ) (A2مشاهده نشد )(P>٠/٠٥

در ايﻦ مطاﻟعه با استﻔاده از سري تعييﻦ رنگ ويتا كﻼسيك،

وﻟي گروه آموزش با جزوه در تعييﻦ رنگ نمونه دندان چهارم ) ،(C2به

 ٤نمونه رنگ  C2 ،A2 ،D4 ،B4انتخاب گرديد و كد رنگ مربوط به

طور معﻨيداري موفقتر عمل نمود ) .(P=٠/٠٠٣با ايﻦ وجود در هيچ

آن پوشانده شد و سپس با استﻔاده از يك سري نمونه رنگ ديگر از

يك از گروههاي مورد مطاﻟعه و در هيچ يك از نمونههاي رنگي مورد

دانشجويان هر گروه خواسته شد تا از روي يك نمونه رنگ كامل

استﻔاده ،نتايج يك ماه بعد از آموزش بهتر از نتايج قبل از شروع آموزش

ويتاي ديگر ،قبل و پس از آموزش و همچﻨيﻦ پس از مدت  ١ماه بعد از

نبوده است.

جدول  -١توانايي تعيين رنگ ﺑه تفكيك جنس و ساﺑقه اسﺘفاده از عينك
گروه

آموزش با جزوه
آموزش عملي
مجموع
نتيجه آزمون Fisher's Exact

ساﺑقه اسﺘفاده از عينك
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١٨٧
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٧
١٨%/٤٢
١٧
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كروماي هر نمونه رنگي را نيز درست حدس بزنﻨد .در ايﻦ مطاﻟعه با

مقايﺴه تأثير دو روش آموزشي مختلﻒ بر بهبود توانايي تعييﻦ رنگ دندان ،توسط دانشجويان دندانپزشكي
همچﻨيﻦ در كل ارتباط معﻨي داري بيﻦ دقت تعييﻦ رنگ با جﻨﺴيت

دكتر مهدي عباسي و همكاران

پرداخته شده است وﻟي توافق كلي در ايﻦ زميﻨه وجود ندارد ).(١٢

دانشجويان و استﻔاده از عيﻨك وجود نداشت ) (P>٠/٠٥هرچﻨد در

در مطاﻟعه حاضر مشخص شد كه به جز گروه آموزش با جزوه در

نمونه رنگ دوم ) ،(D4دانشجويان دختر به طور معﻨيداري بهتر عمل

مورد تعييﻦ رنگ نمونه دوم ،در ساير گروهها تﻔاوت معﻨيداري بيﻦ

نمودند ).(P=٠/٠٣٦

جﻨﺴيت و درستي پاسخ وجود ندارد .نمونه رنگ دوم كه از سري

رنگ چهارم ) (C2در گروه آموزش با جزوه و آموزش عملي ،تﻔاوت

مطاﻟعه حاضر  %٥٩/٢٦از زنان گروه آموزش با جزوه آن را به درستي

معﻨيداري نداشتﻨد و هر دو نوع آموزش در تعييﻦ رنگ مﻔيد بودند .فقط

تشخيص دادند در حاﻟي كه در گروه مردان ايﻦ درصد تﻨها  %٣٠بود و

در نمونه رنگ چهارم آموزش با جزوه نتايج بهتري داشته است كه در

تﻔاوت معﻨيداري به ﻟحاظ آماري مشاهده شد ) .(P=٠/٠٣٦همچﻨيﻦ

بحث به آن پرداخته شده است .در همه نمونه رنگها بعد از گذشت

هرچﻨد در گروه عملي نيز زنان پاسخ بهتري نﺴبت به مردان داده بودند

يك ماه ،دقت تعييﻦ رنگ كاهش يافته است.

) %٤٢/١١در برابر  (%٢٥وﻟي به ﻟحاظ آماري به سطح معﻨيداري نرسيد
).(P=٠/٣٥٦

جﻨﺴيت و استﻔاده از عيﻨكهاي طبي نيز در تعييﻦ رنگ تأثير

ايﻦ نتايج با مطاﻟعه  Nakhaeiو همكاران ) (١٣همخواني دارد كه

قابل مﻼحظهاي نداشته است و افراد مذكر ومونث و عيﻨكيها و

هيچ تﻔاوتي بيﻦ توانايي تشخيص رنگهاي ويتا در جﻨﺴيتهاي

غير عيﻨكيها در تعييﻦ رنگ يكﺴان عمل كردهاند.

مختلﻒ مشاهده نكردند .همچﻨيﻦ در مطاﻟعات  Cureو همكاران )(١٤

ﺑحث و نﺘيجهگيري

نشان داده شد كه دانشجويان دندانپزشكي از نظر توانايي انتخاب رنگ
دندان ،تﻔاوت معﻨيداري از نظر جﻨﺴيت ندارند .در مطاﻟعه

در مطاﻟعه حاضر تأثير دو شيوه آموزشي شامل آموزش عملي و
توسط جزوه بر توانايي تعييﻦ رنگ دانشجويان دوره باﻟيﻨي قبل از

 Daneshkazemiو همكاران ) (١٥نيز توانايي انتخاب صحيح تمام

آموزش ،بﻼفاصله پس از آموزش و  ١ماه پس از آموزش با در نظر

رنگهاي آزمون در مردان و زنان مورد بررس ،اختﻼف آماري

گرفتﻦ جﻨﺴيت و سابقه استﻔاده از عيﻨك ،مورد بررسي و مقايﺴه قرار

معﻨيداري نداشت.
در بعضي مطاﻟعات گزارش شده است كه زنان درك رنگ بهتر

گرفت.

خصوص ًا در محدوده قرمز و سبز دارند در حاﻟي كه مردان توانايي درك

انتخاب رنگ به صورت چشمي معمولتريﻦ روش تطابق رنگ در

روشﻨي و تيرگي باﻻتري دارند ).(١٦

دندانپزشكي است ) .(٦،٨به مﻨظور تعييﻦ رنگ بر اساس ارزيابي چشمي
و با استﻔاده از راهﻨماهاي رنگي ،اصوﻟي تعييﻦ شده است ) .(٩فرآيﻨد

 Carstenاحتمال ميدهد افرادي كه انتخاب رنگ صحيح ندارند،

انتخاب رنگ كليﻨيكي نيازمﻨد استﻔاده از راهﻨماي رنگي است كه

دچار ناتواني در تشخيص رنگ هﺴتﻨد .تمام آقايان تا حدودي دچار ايﻦ

معروفتريﻦ آنها  Vita Shade Guideميباشد ).(١٠

اختﻼل يعﻨي  color vision confusionهﺴتﻨد كه ممكﻦ است

اگرچه وسايل و تجهيزات مختلﻔي جهت افزايش موفقيت كليﻨيكي

موقتي يا دائمي باشد ) .(١٧بر اساس مطاﻟعه و اطﻼعات موجود ،جﻨس

در فرآيﻨد انتخاب رنگ موجود است وﻟي هﻨوز انتخاب بصري عليرغﻢ

مﺆنث در مقايﺴه با جﻨس مذكر به علت نحوه توارث ژنهاي مرتبط با

ذهﻨي بودن و عدم يكﻨواختي ناشي از تأثير فاكتورهايي مثل سﻦ،

بروز سلولهاي حﺴاس به رنگ در شبكيه ،از نظر قدرت ديد رنگ،

جﻨس ،تجربه ،آموزش ،نقص ديد و خﺴتگي گيرندههاي چشﻢ روشي

احتماﻻ توانمﻨدي بيشتري دارند ) .(١٨همچﻨيﻦ  Haddadو همكاران

شايع ميباشد ).(١١

) (١٩در بررسيهاي خود به ايﻦ نتيجه رسيدند كه زنان در مقايﺴه با
مردان انتخاب رنگ بهتري داشتﻨد.

به دﻟيل امكان تحت تأثير قرارگرفتﻦ تعييﻦ و درك رنگ دندان با
جﻨﺴيت ،تﻔاوت جﻨس در ايﻦ مطاﻟعه مورد بررسي قرار گرفت .در

عليرغﻢ ايﻦ مطلب در مطاﻟعه  Ghahremanlooو همكاران )،(٢٠

مطاﻟعات بﺴياري به بررسي تأثير جﻨس بر توانايي تعييﻦ رنگ دندان

دانشجويان پﺴر درمقايﺴه با دانشجويان دختر درصد تكرارپذيري
١٨٨
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در مجموع مشخص شد كه تعييﻦ رنگ هر چهارنمونه به جز نمونه

راهﻨماي رنگ ويتا كﻼسيك انتخاب شده بود ،نمونه  C2بود كه در

)دوره  ،٣١شماره  ،٣پاييز (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
باﻻتري را ضمﻦ استﻔاده از هر دو سيﺴتﻢ راهﻨماي رنگ نشان دادند،

تمريﻦ در مورد انتخاب رنگ ميتواند نقش مهمي در دقت تعييﻦ رنگ

هرچﻨد از نظر آماري ايﻦ مﺴﺌله معﻨيدار نبود و نياز به مطاﻟعه بيشتري

داشته باشد.

دانشجوياني كه در ايﻦ مطاﻟعه شركت كردهاند ،نمونه رنگ را به درستي

كه كليﻨيﺴيﻦها در مقايﺴه با دانشجويان و دانشجويان در مقايﺴه با

تشخيص دادند وﻟي با وجود آموزش عملي يا با استﻔاده از جزوه تأثير

پرستاران درك و كارآمدي بهتري در زميﻨه بكارگيري روشهاي معمول

قابل توجهي مشاهده نگرديد .نتايج بيﻦ نمونه رنگهاي مختلﻒ از

انتخاب رنگ دارا هﺴتﻨد و ايﻦ بيانگر ايﻦ نكته است كه دورههاي تﻨظيﻢ

اﻟگوي يكﺴاني پيروي نميكرد .به طور مثال در نمونه رنگ اول كه

شده آموزشي جهت بهبود درك و روش كار در ايﻦ زميﻨه مﻔيد است.

 B4انتخاب شده بود ،درصد باﻻيي از شركت كﻨﻨدگان در ابتداي

در مطاﻟعه ما سابقه استﻔاده از عيﻨك به عﻨوان يك عامل احتماﻟي

مطاﻟعه رنگ را به درستي تشخيص دادند ) %٣٣در گروه آموزش عملي

تأثيرگذار در توانايي تعييﻦ رنگ مورد بررسي قرار گرفت .به جز در

و  %٥٥در گروه آموزش با جزوه( .ايﻦ نﺴبت پس از آموزش با جزوه

نمونه ي رنگ اول ) (D4كه افراد بدون سابقه عيﻨك عملكرد بهتري

كاهش يافت و پس از آموزش عملي با وجود افزايش اوﻟيه ،پس از يك

داشتﻨد ،در ساير نمونه رنگها ،افرادي كه سابقه استﻔاده از عيﻨك

ماه كاهش يافت .مشابه چﻨيﻦ نتايجي در ساير نمونه رنگها نيز

داشتﻨد بهتر عمل نمودند ،هرچﻨد در هيچ يك از نمونههاي رنگ،

مشاهده گرديد.

تﻔاوت معﻨيداري مشاهده نشد ) .(P>٠/٠٥ايﻦ يافتهها به نظر ميرسد

همچﻨيﻦ بايد ذكر نمود كه از نتايج جاﻟب ايﻦ مطاﻟعه ايﻦ بود كه

ناشي از مشكﻼت بيﻨايي خﻔيﻔي است كه در بﺴياري از افراد وجود دارد

در هيچ يك از گروههاي مورد مطاﻟعه و در هيچ يك از نمونههاي

كه به علت عدم ايجاد اختﻼل در زندگي و كار روزمره ،از آن بيخبرند

رنگي مورد استﻔاده ،نتايج يك ماه بعد از آموزش بهتر از نتايج قبل از

يا نيازي به اصﻼح آن نميبيﻨﻨد .با توجه به نتايج ايﻦ مطاﻟعه ميتوان

شروع آموزش نبوده است .ايﻦ بديﻦ معﻨاست كه حتي در صورتي كه در

چﻨيﻦ بيان كرد كه آموزش با جزوه در بهبود دقت تعييﻦ رنگ ،نقش

برخي مواقع آموزش در كوتاه مدت موجب افزايش درصد تعييﻦ رنگ

بيشتري نﺴبت به آموزش عملي ،براي دانشجويان دندان پزشكي دارد.

صحيح شده است ،وﻟي هيچ گاه در بلﻨدمدت تأثير مثبتي نداشته است.

از سوي ديگر ،استﻔاده از عيﻨك و جﻨﺴيت بر دقت تعييﻦ رنگ

ايﻦ يافتهها با مطاﻟعه  Della Bonaو همكاران ) (٢١در همخواني دارد.

نمونههاي انتخاب شده در ايﻦ مطاﻟعه تأثير معﻨيداري نداشته است.

در مطاﻟعه حاضر به بررسي مقايﺴه اي بيﻦ دو روش آموزش با

از محدوديتهاي مطاﻟعه حاضر ميتوان به عدم بررسي عامل

جزوه و آموزش عملي نيز پرداخته شد .هرچﻨد در تمام نمونه رنگهاي

تجربه در دقت تعييﻦ رنگ ،عدم استﻔاده از ساير روشهاي آموزشي در

تعييﻦ شده ،در گروه آموزش ديده با جزوه نتايج بهتري نﺴبت به گروه

دسترس و انجام ايﻦ مطاﻟعه به صورت  in vitroاشاره نمود كه

آموزش عملي مشاهده گرديد ،تﻨها در مورد نمونه رنگ چهارم

پيشﻨهاد ميگردد در مطاﻟعات بعدي ايﻦ موارد ﻟحاظ شود.

)(C2

تﻔاوت معﻨيداري وجود داشت ) .(P=٠/٠٠٣در ساير نمونه رنگها

تشكر و قدرداني

تﻔاوت به ﻟحاظ آماري معﻨيدار نبود ) .(P>٠/٠٥در ايﻦ زميﻨه مطاﻟعه
مشابهي صورت نگرفته بود تا بتوان نتايج را مقايﺴه نمود ،با ايﻦ حال

مقاﻟه حاضر مﺴتخرج از پاياننامه دانشجويي جﻨاب آقاي دكتر

به نظر ميرسد به دﻟيل امكان مرور مجدد در روش آموزش با جزوه

عقيل رحماني به شماره  ٥٠٥٠در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

احتماﻻً به علت عدم پذيرش و حوصله كافي دانشجويان به شركت در

پزشكي تهران ميباشد .مراحل آماري آن توسط آقاي دكتر محمد جواد

آموزشهاي حضوري مضاف بر كﻼسهاي درسي ،روش آموزش به

خرازي فرد در دانشكده دندانپزشكي انجام گرفته است كه بديﻦ وسيله

جزوه ميتواند روشي با كارايي باﻻتر در دانشجويان دندانپزشكي

قدرداني ميگردد .همچﻨيﻦ پژوهشگران بر خود ﻻزم ميدانﻨد از تمامي

محﺴوب گردد.

افرادي كه امكان انجام ايﻦ پژوهش را فراهﻢ نمودند ،صميمانه تشكر و
قدرداني نمايﻨد.

در مطاﻟعه  Alfouzanو همكاران ) (٢٢مشخص شد كه آموزش و
١٨٩
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دارد .در مطاﻟعه ما مشخص گرديد كه همواره درصد باﻻيي از

 Ghahremanlooو همكاران ) (٢٠به ايﻦ مطلب اشاره ميكﻨﻨد

دكتر مهدي عباسي و همكاران

 توسط دانشجويان دندانپزشكي،مقايﺴه تأثير دو روش آموزشي مختلﻒ بر بهبود توانايي تعييﻦ رنگ دندان
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