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Abstract
Backgrond: One of the concerns faced by dentists is the reliability of tooth shade selection. The present
research was carried out concerning the increase in patients’ expectation of beauty and the importance of
conformity in restorative materials for success in beauty restorations and also due to the lack of suffecient
research in this field.The current study was performed to determine the reliability of tooth shade selection
done by the students of semesters 11-10 using vita Classic system at Tehran Islamic Azad University, School
of dentistry, in 2015.
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Materials and Methods: A cross sectional study was carried out on 60 students of dentistry who had no colorblindness. Ishihara color-blindness test was taken from all of the students and then they were asked to choose
the color of patients’ left maxillary central incisor using four vita Classic shade guide kits with unknown
codes. In order to unify the condition, the patient was asked to brush her teeth and remove her makeup. The
light was assimilated using “day light” device made in Taiwan and also tooth shade selection test was done in
30 centimeters distance from the patients and no time limitation. A grey screen was used to prevent eyestrain.
After 10 days, the experiment was repeated with similar conditions.
Results: The reliability of shade selection in students (R) was 0.96 or %96 and the congruency (R²) was 81
percent. Also, %65 of excellent reliability and %24 of good reliability and 8 moderate reliability and %3 of
low reliability was observed among the residents. Relevant factors like gender, wearing glasses, and academic
semester were not observed to be statistically significant (p<0.2).
Conclusion: It saems the there is a high reliability of shade selection in students and it does not have any
relationship with other factors.
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بررسی پایایی انتخاب رنگ دندان توسط دانشجویان در سیستم رنگ Vita
 classicو عوامل مرتبط با آن

مهران نوربخش ،مهدی محمدی * ،ونوس حسینزاده ،مریم جعفری
بخش پروتزهای ثابت دندانی ،دانشکده دندانپزشکی ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
دریافت1398/9/11 :

پذیرش1398/11/27 :

چكيده:
سابقه و هدف :یکی از نگرانی های دندانپزشکان پایایی انتخاب رنگ دندان می باشد .با توجه به افزایش انتظارات زیبایی بیامران و نظر به اینکه تحقیقات
کافی در این زمینه صورت نگرفته است ،این تحقیق انجام گردید .هدف کلی از این تحقیق تعیین پایایی انتخاب رنگ دندان توسط دانشجویان و عوامل
مرتبط با آن با سیستم  vita classicدر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران بود.
موا د و روش ها :تحقیق به صورت مقطعی بر روی  60دانشجوکه فاقد کور رنگی بودند به صورت رسشامری انجام گرفت .از متام دانشجویان تست کور
رنگی  ishiharaگرفته شد و سپس از آنها خواسته شد به وسیله  4راهنامی انتخاب رنگ که کدهای آن نامعلوم بود ،دندان سانرتال چپ ماگزیال بیامر
را انتخاب رنگ کنند .از بیامر خواسته شد مسواک بزند و بدون آرایش در محل تعیین رنگ حارض شود .تعیین رنگ در فاصله  30سانتی مرتی از بیامر
انجام گرفت .بعد از گذشت  10روزآزمایش تحت رشایط عنوان شده دوباره انجام گرفت.
یافتهها :میزان پایایی تعیین رنگ در دانشجویان برابر با و یا  69درصد و میزان همخوانی(  ) 2Rبرابر با  18درصد بود .میزان پایایی عالی در  56درصد،
پایایی خوب در  42درصد و پایایی متوسط در  8درصد و پایایی ضعیف در  3درصد از دانشجویان وجود داشت و عواملی مانند جنس ،ترم تحصیلی،
استفاده از عینک از نظر آماری معنادار نبود (.)p>0/2
نتیجهگیری :به نظر می رسد که انتخاب رنگ توسط دانشجویان از پایایی کافی برخوردار است واین مساله ارتباطی با عوامل دیگر ندارد.
واژگانكلیدی:دندان ،رنگ ،اسپکرتوفوتومرتی

نویسنده مسئول :مهدی محمدی

پست الکترونیک Ddsmehdimohamadi@yahoo.com :

Research in Medicine 2021; Vol.45; No.2;13 -16

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-08

مقدمه
با توﺟﻪ بﻪ افزایش انﺘﻈارات زیﺒایی بﯿماران در سال های اﺧﯿر ،یکﯽ از نگرانﯽ هاي
دندانپزشکان پایایﯽ انﺘخاب رنﮓ دندان ترمﯿﻢ شده یا ﺟایگزیﻦ شده ،توسﻂ انواع
پروتز هاي دندانﯽ مﯽ باشد )1و .(2هرﭼﻨد رنﮓ دندان توسﻂ نمونﻪ رنﮓ تﻌﯿﯿﻦ مﯽ
شود وﻟﯽ فاﮐﺘورهاي محﯿﻄﯽ نﻈﯿر نور و رنﮓ محﯿﻂ ﮐار ،آرایش بﯿمار و اﻃمﯿﻨان
از سالمت ﭼشﻢ بر روي تﻌﯿﯿﻦ و پایایﯽ انﺘخاب رنﮓ موثر مﯽ باشﻨد)1و .(3تﻄابﻖ
رنﮓ مواد ترمﯿمﯽ براي موفﻘﯿت ترمﯿﻢ هاي زیﺒایﯽ ﺿروري است و تﻌﯿﯿﻦ و همانﻨد
سازي رنﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ دندان یﮏ نگرانﯽ مهﻢ است) .(4براي اوﻟﯿﻦ بار  Culpepperدر
سال  1970بﯿان ﮐرد ﮐﻪ نمونﻪ هاي رنﮓ بﻪ تﻨهایﯽ براي تﻌﯿﯿﻦ همﻪ ي رنﮓ هاي
دندانﯽ ﮐﻔایت نمﯽ ﮐﻨﻨد و توانایﯽ تکرار ارزیابﯽ رنﮓ در افراد ﺿﻌﯿﻒ است) .(5درك
و تشخﯿﺺ رنﮓ یﮏ توانایﯽ ذهﻨﯽ است و سﻦ ،ﺟﻨﺲ و شرایﻂ روانﯽ دندانپزشﮏ
و شرایﻂ محﯿﻄﯽ مانﻨد نور ،آرایش و رنﮓ ﻟﺒاس بﯿمار تاثﯿر مهمﯽ در تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ

دارد) .(4-8هرﮔونﻪ مشکﻞ در تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ مﻨﺠر بﻪ درمان ﺿﻌﯿﻒ  ،بﻪ ﺧﻄر افﺘادن
زیﺒایﯽ ترمﯿﻢ و در نهایت شکﺴت درمان مﯽ شود ) 9و .(10بﻪ نﻈر مﯽ رسد یکﺴان
سازي شرایﻂ محﯿﻄﯽ و آموزش تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ براي بهﺒود توانایﯽ تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ مﻔﯿد
هﺴﺘﻨد ) .(11با توﺟﻪ بﻪ اﻃالعات موﺟود ،پایایﯽ تشخﯿﺺ رنﮓ مﻨحﺼرا بر اساس
توانایﯽ تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ توسﻂ ﭼشﻢ نمی باشد و ایﻦ فرﺿﯿﻪ مﯿﺘواند مﻄرح شود ﮐﻪ درك
رنﮓ انﺴان در رابﻄﻪ با پایایﯽ انﺘخاب رنﮓ مﺘﻐﯿر است و روي نﺘایﺞ تشخﯿﺺ رنﮓ
موثر است) .(4شواهد مﺘﻨاﻗﻀﯽ در رابﻄﻪ با تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ ﺻحﯿﺢ وﺟود دارد ) .(12از
آنﺠا ﮐﻪ یکﯽ از اساسﯽ تریﻦ پﮋوهش ها بررسﯽ ﺻحت و پایایﯽ انﺘخاب رنﮓ بوده
و با توﺟﻪ بﻪ ﮐاسﺘﯽ هاي تحﻘﯿﻘات پﯿشﯿﻦ و تﻨاﻗﻀات موﺟود ،تالش ﮐردیﻢ مﯿزان
پایایﯽ انﺘخاب رنﮓ را در دانشﺠویان و عوامﻞ مرتﺒﻂ با ان را در دانشگاه آزاد اسالمﯽ
واﺣد دندانپزشکﯽ مورد بررسﯽ ﻗرار دهﯿﻢ.

بررسی پایایی انﺘخاب رنﮓ دندان توسﻂ دانشﺠویان در سﯿﺴﺘﻢ رنﮓ  Vita classicو عوامﻞ مرتﺒﻂ با آن 15 /

مواد و روش ها
تحﻘﯿﻖ بﻪ روش توﺻﯿﻔی از نوع همخوانی در دانشﺠویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی تهران انﺠام ﮔرفت .برای ﺟمﻊ آوری داده ها از تکﻨﯿﮏ مﺼاﺣﺒﻪ ،تﺴت
مشاهده و تکمﯿﻞ پرسش نامﻪ اسﺘﻔاده شد .بدیﻦ ﺻورت ﮐﻪ دانشﺠویان ،بﻪ ﺻورت
سرشماري انﺘخاب شده و پﺲ از توﺿﯿﺢ و توﺟﯿﻪ افراد ،تﺴت  Ishiharaاز تﮏ تﮏ
آن ها ﮔرفﺘﻪ شد و تﻨها ﮐﺴانی ﮐﻪ ﺟواب تﺴت ﮐور رنگی آنها مﻨﻔی بود وارد تحﻘﯿﻖ
شدند .ﺟواب تﺴت همﻪ ی آنها مﻨﻔی بود و در نﺘﯿﺠﻪ همﻪ دانشﺠویان وارد تحﻘﯿﻖ
شدند .تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ در دو مرﺣلﻪ و بﻪ فاﺻلﻪ  10روز توسﻂ  60دانشﺠو ترم  10و،11
شامﻞ  24دانشﺠوی ترم  10و  36دانشﺠوی ترم 11ﮐﻪ  20نﻔر مرد و  40نﻔر زن
بودند ،انﺠام شد .در ایﻦ تحﻘﯿﻖ از  4نمونﻪ رنﮓ  vita classicاسﺘﻔاده شد .روی
شماره نمونﻪ رنﮓ ها با برﭼﺴﺐ های ﮐد ﮔذاری شده ،ﮐامال پوشانده شد ،بﻪ ﻃوریکﻪ
ﺧوانا نﺒود .از دانشﺠویان ﺧواسﺘﻪ شد رنﮓ دندان سانﺘرال ﭼﭗ ماﮔزیالی بﯿمار را ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از انﺘخاب رنﮓ دندان با پودر پامﯿﺲ تمﯿز شده بود ،توسﻂ نمونﻪ رنﮓ ها تﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨد .ﻻزم بﻪ ذﮐر است ﮐﻪ ایﻦ دندان ترمﯿﻢ و ﭼرﺧش نداشﺘﻪ و ارتودنﺴﯽ نشده بود
و دندان مﺠاور آن نﯿز ترمﯿﻢ و بریﺞ نداشت .فرد مورد مﻄاﻟﻌﻪ از سﯿگار و تﻨﺒاﮐو و
هﯿﭻ ماده ي رنﮓ دهﻨده اي اسﺘﻔاده نکرده و ﻗﺒﻞ از تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ مﺴواك زده بود.
یﮏ ﺻﻔحﻪ ﺧاﮐﺴﺘری رنﮓ نﯿز بﻪ مﻨﻈور اسﺘراﺣت ﭼشﻢ دانشﺠویان در اﺧﺘﯿار آن
ها ﻗرار ﮔرفت .از دانشﺠویان ﺧواسﺘﻪ شد از روپوش سﻔﯿد ﺣﯿﻦ انﺘخاب رنﮓ اسﺘﻔاده
ﮐﻨﻨد .تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ توسﻂ نمونﻪ رنﮓ هایی ﮐﻪ بﻪ وسﯿلﻪ ی ﮐد های مﺘﻔاوت از بار
اول پوشانده شده بودند ،انﺠام ﮔرفت .نﻘش ﺟﻨﺲ ،اسﺘﻔاده از عﯿﻨﮏ و ترم تحﺼﯿلی
با آزمون ﮐای دو و مﯿزان پایایی با آزمون پﯿرسون مورد ﻗﻀاوت آماری ﻗرار ﮔرفت.
برای ﻃﺒﻘﻪ بﻨدی داده ها بﻪ ﭼهار دسﺘﻪ ی عاﻟی،ﺧوب ،مﺘوسﻂ و ﺿﻌﯿﻒ بﻪ رنﮓ های
موﺟود در ﮐﯿت رنﮓ بر اساس Valueاز ﮐد  1تا  16داده شد و اﺧﺘالف عددی رنﮓ
انﺘخابی دانشﺠویان در هر دو مرﺣلﻪ برای هر شخﺺ محاسﺒﻪ ﮔردید.
یافته ها
/
مﯿزان پایایی تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ در دانشﺠویان برابر با  0 96و یا  96درﺻد و مﯿزان
همخوانی) (2Rبرابر با  81درﺻد بود .مﯿزان پایایی در ﺟدول شماره  1اراﺋﻪ شده و
نشان می دهد ﮐﻪ مﯿزان پایایی عاﻟی در 65درﺻد ،پایایی ﺧوب در  24درﺻد و پایایی
مﺘوسﻂ در  8درﺻد و پایایی ﺿﻌﯿﻒ در  3درﺻد از دانشﺠویان وﺟود داشت.
ﺟدول  .1مﯿزان پایایی دانشﺠویان در انﺘخاب رنﮓ در سﯿﺴﺘﻢ .Vita Classic

پایایی

فراوانی

عاﻟی )(0-4
ﺧوب)(5-8

مﺘوسﻂ) (9-12

ﺿﻌﯿﻒ) (13-16

ﺟمﻊ

تﻌداد

درﺻد

39
14
5
2
60

65
24
8
3
100

بحث
مﯿزان پایایی تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ در دانشﺠویان برابر با  0 /96و یا  96درﺻد و مﯿزان
همخوانی )  ( R2برابر با  81درﺻد بود .نشان می دهد ﮐﻪ پایایی عاﻟی در65
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توزیﻊ دانشﺠویان بر ﺣﺴﺐ مﯿزان پایایی انﺘخاب رنﮓ و بﻪ تﻔکﯿﮏ عوامﻞ مرتﺒﻂ در
ﺟدول شماره  2اراﺋﻪ شده و نشان می دهد ﮐﻪ:
 دانشﺠویان ترم  11از مﯿزان پایایی 77درﺻد و دانشﺠویان ترم  10از مﯿزان پایایی 62درﺻد برﺧوردار بودند.
 در دانشﺠویان مرد مﯿزان پایایی  41درﺻد و در دانشﺠویان زن  89درﺻد بودهاست.
 دانشﺠویانی ﮐﻪ از عﯿﻨﮏ اسﺘﻔاده نمی ﮐردند  90درﺻد پایایی داشﺘﻨد و آنهایی ﮐﻪاز عﯿﻨﮏ اسﺘﻔاده می ﮐردند 30 ،درﺻد پایایی در انﺘخاب رنﮓ داشﺘﻨد.

درﺻد ،پایایی ﺧوب در  24درﺻد و پایایی مﺘوسﻂ در 8درﺻد و پایایی ﺿﻌﯿﻒ
در  3درﺻد ازدانشﺠویان وﺟود داشت.در مﻄاﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ درسال 1387توسﻂ
دﮐﺘراﺣمد ﻗهرمانلو و همکاران.با هدف "بررسی تکرار پذیری انﺘخاب رنﮓ با
دو سﯿﺴﺘﻢ راهﻨمای رنﮓ  vita classicو  3D-masterتوسﻂ دانشﺠویان
دﺧﺘر و پﺴر دانشکده ی دندانپزشکی مشهد" انﺠام شد ،بﻪ ایﻦ نﺘﯿﺠﻪ رسﯿدند
ﮐﻪ تﻔاوت مﻌﻨی داری در تکرارپذیری انﺘخاب رنﮓ با توﺟﻪ بﻪ نوع نمونﻪ
رنﮓ مشاهده نشد) . (31 /0 =pاسﺘﻔاده از  3D masterتکرارپذیری انﺘخاب
رنﮓ را در هﯿﭻ ﮐدام از دو ﮔروه بﻄور ﭼشمگﯿر تﻐﯿﯿر نداد (23 /0 =p).ﮐﻪ هﻢ
راسﺘای تحﻘﯿﻖ ما بود (22 ).ایﺠاد شرایﻂ یکﺴان در هر دو مرﺣلﻪ ،توﺟﻪ بﻪ
ﺟﻨﺴﯿت و فاﺻلﻪ ی زمانی مﻨاسﺐ بﯿﻦ دو مرﺣلﻪ ی آزمایش از نکات مﺜﺒت
و عدم توﺟﻪ بﻪ ﺻحت بﯿﻨایی  ،تﺠربﻪ ی ﮐاری و تﻌداد ﮐﻢ نمونﻪ ها از نﻘاط
مﻨﻔی ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ می باشد.در مﻄاﻟﻌﻪ ی بﻌدی ﮐﻪ در سال 1385توسﻂ دﮐﺘر
مﯿﻨو مهشﯿد و همکاران تحت عﻨوان "بررسﯽ تکرار پذیري ﮔروهاي آزمایﻨده
در انﺘخاب رنﮓ در  2مﻨﺒﻊ نوري با دو نمونﻪ رنﮓ" انﺠام شدمشخﺺ شد
تﺠربﻪ و آﮔاهی بﻪ ﻃور مﻌﻨا داری باعﺚ افزایش تکرار پذیری انﺘخاب رنﮓ
مﯿشود(5 /0 >p).افراد مﺘخﺼﺺ توانایﯽ بﯿشﺘري در انﺘخاب رنﮓ داشﺘﻨد ،
بﻪ ﺧﺼوص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از  Vita classicاسﺘﻔاده مﯿشد .اسﺘﻔاده از 3D Vita
 masterافزایش ﻗابﻞ مالﺣﻈﻪ اي در درﺻد تکرارپذیري دسﺘﯿاران ایﺠاد
ﮐردﮐﻪ هﻢ راسﺘای تحﻘﯿﻖ ما بود .یکﺴان سازی شرایﻂ و اﻃمﯿﻨان از ﺻحت
دید و توﺟﻪ بﻪ تﺠربﻪ ي ﮐاري از نکات مﺜﺒت و عدم بررسﯽ ﺟﻨﺴﯿت ،
سﻦ و همﭽﻨﯿﻦ تﻌداد ﮐﻢ نمونﻪ از نکات مﻨﻔﯽ ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ بودند .در مﻄاﻟﻌﻪ
ی بﻌدی ﮐﻪ در سال  2003توسﻂ دﮐﺘر  H.Hammadبﻪ نام"مﯿزان تکرار
پذیري انﺘخاب رنﮓ با دو نمونﻪ رنﮓ 3 D master Vitaو " Vita classic
انﺠام شد مشخﺺ ﮔردید ﮐﻪ نمونﻪ رنﮓ بﻪ ﮐار رفﺘﻪ و آموزش اﺧﺘﺼاﺻﯽ
براي انﺘخاب رنﮓ  ،تاثﯿر بﺴﯿاري در مﯿزان تکرارپذیري آن دارد )(5 /0 >p
و در اسﺘﻔاده از نمونﻪ رنﮓ  Vita classicمﯿزان تکرارپذیري مﺘخﺼﺼان
بﺴﯿار باﻻتر از دندانپزشکان عمومﯽ بود(12 )(001 /0 >p ).ﮐﻪ با تحﻘﯿﻖ ما
هﻢ راسﺘا است.یکﺴان سازی شرایﻂ از نکات مﺜﺒت و،عدم توﺟﻪ بﻪ تﺠربﻪ ي
ﮐاري،ﺟﻨﺴﯿت،سﻦ و عدم اﻃمﯿﻨان از ﺻحت دید دندانپزشکان از نکات مﻨﻔﯽ
ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ بود.در مﻄاﻟﻌﻪ ی بﻌدی ﮐﻪ در سال  2013توسﻂ P.B Ozatتحت
عﻨوان"بررسﯽ پایایﯽ ﭼشﻢ انﺴان در انﺘخاب رنﮓ دیداري " و همکاران انﺠام
شد ،نﺘﯿﺠﻪ نشان داد  % 11 /1افراد با موفﻘﯿت انﺘخاب رنگشان تکرار ﮐردند و
 %89 /9بار دوم رنﮓ مﺘﻔاوتﯽ را انﺘخاب ﮐردند.ﻃﯽ ایﻦ تحﻘﯿﻖ مشخﺺ شد
ﭼشﻢ انﺴان ﻗابلﯿت ﮐافﯽ براي تکرار پذیري انﺘخاب رنﮓ را ندارد )(001 /0 >p
) (4ﮐﻪ با تحﻘﯿﻖ ما مﻐایر بود.یکﺴان سازي شرایﻂ و اﻃمﯿﻨان از سالمت
دید و تﻌداد مﻨاسﺐ نمونﻪ ها از نکات مﺜﺒت و عدم توﺟﻪ بﻪ ﺟﻨﺴﯿت  ،سﻦ
و تﺠربﻪ ي ﮐاري دندانپزشﮏ از نکات مﻨﻔﯽ ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ مﯽ باشد.درمﻄاﻟﻌﻪ
بﻌدی ﮐﻪ توسﻂ  Kelemettiوهمکاران در سال 2005با عﻨوان"انﺘخاب رنﮓ
توسﻂ مﺘخﺼﺼﯿﻦ ﺟوان و ﮐاﻟواریمﺘر" انﺠام شد.تﻔاوت مﻌﻨاداري براي سﻪ
راهﻨماي رنﮓ دیده نشد .هر ﭼﻨد ﮐﻪ ﻗابلﯿت تکرار پذیري همﻪ نمونﻪ ها ﮐﻢ
بود ) (23 ) )%34 -%33ﮐﻪ مﻐایر با ما بود .اسﺘﻔاده از سﻪ نوع راهﻨماي رنﮓ
 ,یکﺴان سازی شرایﻂ از نکات مﺜﺒت و تﻌداد ﮐﻢ نمونﻪ ،عدم اﻃمﯿﻨان از
ﺻحت دید دندانپزشکان ،عدم توﺟﻪ بﻪ تﺠربﻪ ی ﮐاری و همﭽﻨﯿﻦ عدم
ﮔزارش پایایی بﻪ ﺻورت همﺒﺴﺘگی از نکات مﻨﻔﯽ ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ است.مﻄاﻟﻌﻪ
ی ما محدود بﻪ یﮏ مرﮐز آموزشی بود و تﻨها دسﺘﯿاران ترمﯿمی و پروتز
شرﮐت داده شدند.ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ هﯿﭽگونﻪ سوﮔﯿری نداشت.از ﭼهار نمونﻪ رنﮓ
vita classicاسﺘﻔاده شد.برای ﺟلوﮔﯿری از ﺣافﻈﻪ ی تﺼویری دانشﺠویان
ﮐدهای رنﮓ ها در هر مرﺣلﻪ از آزمون تﻌویﺾ ﮔردید.ایﻦ آزمون در شرایﻂ
ﮐامال یکﺴان از نﻈر نور محﯿﻂ ،دندان مورد نﻈر،نمونﻪ ی رنﮓ و مکان
انﺠام ﮔردید.عواملی نﻈﯿرﺟﻨﺲ،ترم تحﺼﯿلی واسﺘﻔاده از عﯿﻨﮏ بﻪ عﻨوان
عوامﻞ مرتﺒﻂ مورد بررسی ﻗرار ﮔرفت.در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ دانشﺠویان بﻪ سﺒﺐ
تﺠربﻪ ی ﮐاری در بخش،شﻨاﺧت دﻗﯿﻖ رنﮓ ها و همﭽﻨﯿﻦ بﻪ علت آموزش
تﻌﯿﯿﻦ رنﮓ دردروس نﻈری از پایایی باﻻیی برﺧوردار بودند.در ایﻦ تحﻘﯿﻖ بﻪ
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 در دانشکده و تهﯿﻪ آن از بﯿرون دانشکده وDay light و عدم وﺟود دسﺘگاه
و تهﯿﻪ ی ان از ﺧارج دانشگاهvita classic  نمونﻪ رنﮓ4 همﭽﻨﯿﻦ اسﺘﻔاده از
. اشاره ﮐرد
ایﻦ تحﻘﯿﻖ پﯿشﻨهاد دهﻨده ی بررسی مﯿزان پایایی انﺘخاب رنﮓ دندان با
سﯿﺴﺘﻢ های مخﺘلﻒ انﺘخاب رنﮓ در نورهای مخﺘلﻒ و توسﻂ ﮔروه های
دیگر ﺟامﻌﻪ دندانپزشکی و همﭽﻨﯿﻦ مﻘایﺴﻪ مﯿزان پایایی آنها با یکدیگر و
نﻘش اﺣﺘماﻟی عوامﻞ مرتﺒﻂ با مﯿزان پایایی است وهمﭽﻨﯿﻦ پﯿشﻨهاد دهﻨده
ی ایﻦ موﺿوع ﮐﻪ با بررسی مﻘایﺴﻪ پایایی انﺘخاب رنﮓ بﻪ روش ﭼشمی و
 روش مﻨاسﺒی از نﻈر پایایی، دسﺘگاه های دیﺠﯿﺘاﻟی نشان دهﯿﻢ ﮐدام روش
. انﺘخاب رنﮓ می باشد
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)ﮐﻪ ﺣداﻗﻞ% 96 ).همﺒﺴﺘگی ﻗابﻞ ﻗﺒوﻟی در دانشﺠویان وﺟود دارد،نﻈر مﯿاید
بﻪ نﻈر مﯿرسد ﮐﻪ اوﻻ دانشﺠویان ترم.انﺘﻈاری است ﮐﻪ مﯿﺘوان از آنها داشت
 دارای پایایی ﻗابﻞ ﻗﺒوﻟی بوده و ثانﯿا بﻌﻀی از عوامﻞ مرتﺒﻂ مﺜﻞ11  و10
ﺟﻨﺲ از پایایی ﮐمﺘری برﺧوردار بودند ﮐﻪ بایﺴﺘی در آموزش،ترم تحﺼﯿلی
. ها بﻪ آن ها توﺟﻪ بﯿشﺘری ﮐرد
نتيجهگيري
بﻪ نﻈر می رسد ﮐﻪ انﺘخاب رنﮓ توسﻂ دانشﺠویان از پایایی ﮐافی برﺧوردار
 از مشکالت و. درﺻد( و ایﻦ مﺴﺌلﻪ ارتﺒاﻃی با عامﻞ دیگری ندارد96 ) است
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