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  چکیده
بعالوه ارزیابی بصری در زمینه .  تحقیقات در زمینه رنگ نشان می دهد که سیستم های راهنمای رنگ همواره با رنگ طبیعی دندان منطبق نیستند:مقدمه

در واقع در مورد سیستم های راهنمای رنگ و نحوه استفاده از آنها این مسئله همواره                . اعتماد نمی باشد  رنگ دندان  اغلب موارد غیر یکسان بوده و قابل           
 و مقایـسه تکـرار پـذیری انتخـاب رنـگ توسـط       3DMasterو کالسـیک  -Vitaهدف ما در این مطالعه بررسی دو سیستم راهنمای رنگ         . مطرح است 
  . د و در کنار آن ارائه یک آموزش مفید در زمینه مبانی رنگ و انتخاب رنگ به دانشجویان بوددختر و پسر دانشکده دندانپزشکی مشهدانشجویان 

 تجربـه کلینیکـی     دارای دانشجوی پسر سال آخر دانشکده دندانپزشکی که         ده دانشجوی دختر و     ده تحلیلی   –در این مطالعه توصیفی      :هامواد و روش    
 بـر   3DMaster وکالسـیک   -Vitaراهنمای رنـگ     دو سیستم    توسط هر دانشجو    . شدند  انتخاب ،گ بودند در زمینه کار با سیستم های راهنمای رن       اندکی  

پس از انجـام    . انتخاب رنگ دو هفته بعد با همان بیماران و در شرایط استاندارد قبلی بطور تصادفی تکرار شد                . انتخاب رنگ انجام دادند   ،   بیمار 20روی  
  .انجام پذیرفتتکرارپذیری ایسه میانگین  برای مقt-test ،دو مرحله انتخاب رنگ
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Introduction: Color Research has shown that shade guides do not always match the color of natural teeth. Moreover, Visual 
evaluation of dental colors has been found to be inconsistent and unreliable. In Fact it has always been important when using different 
shade guides. Our purpose was to evaluate effects of two shade guides, Vita-Classic & 3DMaster and shade selection repeatability 
with two groups of dentistry students and supplying them with a useful training in principles of color and shade selection techniques. 
Materials & Methods: In this analytical-descriptive study, ten male and ten female senior dentistry students with a little clinical 
experience in working with shade guides were chosen. Each Student used Vita-Classic & 3DMaster shade guides to determine the 
shade of the maxillary right canines of twenty patients. Shade selection was randomly repeated two weeks later by the same 
practitioners, same patients and the same protocol. t-test for comparing repeatability among means was used for statistical analysis 
(α=0.05). 
Result: There was no significant difference with use of different shade guide systems (P=0.31). Use of 3DMaster had no significant 
effect in increasing the repeatability in male and female groups (P=0.23). Shade selection repeatability was lightly greater in male 
group compared with female group in use of both two shade guides. 
Conclusion: Eventually training level and learning of color principles and shade selection methods seems to be the most important 
factor in practitioner’s ability. Vita-Classic and 3DMaster and sex had few effects on shade selection repeatability enhancement. 
Key words: Color, color system, shade selection system. 
# Corresponding Author: GhahremanlooA@mums.ac.ir  
Journal of Mashhad Dental School 2008; 32(3): 213-20. 



   

  
  ...) و  احمد قهرمانلودکتر   (...یری انتخاب رنگ تفاوت کلینیکی تکرارپذبررسی               214

 

انتخـاب رنـگ در   در پذیری تکرارین گمیان) =31/0P ( در تکرارپذیری انتخاب رنگ با توجه به نوع نمونه رنگ مشاهده نشد معنی داری تفاوت   :یافته ها 
رپذیری انتخـاب رنـگ را در هـیچ کـدام از دو گـروه بطـور                 تکرا 3DMasterدر نهایت اینکه استفاده از      .  اندکی بیشتر از گروه دخترها بود      هاگروه پسر 

   .)=23/0P (چشمگیر تغییر نداد
 بنظر می رسد میزان آموزش و آگاهی در زمینه انتخاب رنگ مهمترین دلیل در افزایش توانمندی عمل کننـده در انتخـاب رنـگ محـسوب                           :گیرینتیجه  

  . تاثیر چندانی در افزایش تکرارپذیری انتخاب رنگ نداردظاهراًو جنس  3DMaster ،کالسیک-Vitaشود و استفاده از سیستم راهنمای رنگ  می
  .انتخاب رنگسیستم  رنگ، سیستم رنگ، :واژه های کلیدی
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  مقدمه

امروزه توجه به بعد زیباشناختی درمانهای دندانپزشـکی از         
 مهمترین و مورد توجه ترین ابعـاد درمـانی طـی ارائـه              جمله

علـم رنـگ از ابزارهـای مهـم         . درمانهای ترمیمی مـی باشـد     
ترین نتیجـه   دستیابی به این هـدف و حـصول بهتـرین و زیبـا            

 بـه همـین دلیـل رنـگ از مقولـه هـای مهـم                ،درمانی اسـت  
  )1و2(.دندانپزشکی معاصر محسوب می شود

ط رنگی دندانهای طبیعـی      محی ،سیستم های راهنمای رنگ   
 با ایـن وجـود هنـوز مکـانیزم        ،را بطور کامل نشان نمی دهند     

اصلی ارزیابی و انتقال رنـگ دنـدان در دندانپزشـکی بـالینی             
شرایط ایده آل برای انتخاب رنگ وقتی  )1(.محسوب می شوند

 بیمـار و دندانپزشـک در مرحلـه    ،حاصل می شود که تکنسین  
را مالقات کنند که البته اغلب  تشخیص و طرح درمان همدیگر      
 ، کلینیـسن هـا    مقایـسه  در   )2(.چنین مالقاتی ممکن نمی شـود     

 ،دانشجویان و پرستاران دندانپزشکی در زمینه انتخـاب رنـگ         
نشان می دهد کـه کلینیـسین هـا نتیجـه بهتـری را از               مطالعه  

دانشجویان و پرستاران داشته انـد یعنـی دوره هـای آمـوزش             
 انتخاب رنگ نقـش عمـده ای داشـته          مدون در بهبود و درک    

  )3(.است
مطالعات، پیرامون عوامل مـوثر در انتخـاب رنـگ نـشان            

دهد که تجهیز مطب با یک تیوپ فلورسانت ویژه با شدت            می
نور استاندارد که بیشترین نزدیکی را با نور روز آسمان شمالی           
دارد، قادر به ارائه یک منبع نوری ایده آل و استاندارد جهـت             

ی منبع نوری نیز مهـم       همچنین دما  ،اب رنگ صحیح است   انتخ
 دمـای رنـگ اختـصاصی    ،D65) (6500 0k  المپ دمای.است

منطبق با نور روز اسـت کـه رنـگ طبیعـی یـا سـفید گفتـه                  
همچنین فتوگرافی و تهیه عکـس ابتـدائی بـرای           )4و6(.شود می

انتخاب رنگ بصری و خصوصیات سطحی دنـدان بعنـوان راه           
  )7(.دحل کمکی می باش

کامپیوترهای پیشرفته می توانند با دقت بسیار بـاال تعیـین           
 با این حال بنظرنمی رسد که استفاده از سیستمهای          ،کنندرنگ  

به دلیل دقـت بـیش از       ) کالریمتر و اسپکتروفتومتر  (کامپیوتری  
 چـون در بعـضی شـرایط        ،حد بصورت کلینیکی عملی باشد    

ات نشان می دهد    مطالع )1(. کلینیسین می شود   سردرگمیباعث  
که دریافت رنگ مسئله پیچیده ای است در بسیاری از مـوارد            

 اما کامالً قابل اطمینان     ،انتخاب رنگ کامپیوتری دقیق تر است     
 همچنـین در    )8و9(.نیست و نظرات بیماران را منعکس نمی کند       

بررسی صحت و قابلیت اطمینان یـک دسـتگاه تعیـین رنـگ             
(Shade scan)ه  نشان داد، افزار راهنمای رنگ با قابلیت سه نرم

بعـضی  ولی   )10(. که بسته به نوع نمونه رنگ متفاوت است        شد
ـ تعیـین رنـگ  قابلیـت  در مقایـسه   مطالعات نشان دادند که       ا ب

های  با توجه محدودیت   ،بصریکالریمتر و روش انتخاب رنگ      
 در بررسـی    )11و12(. کالریمتر قابل اعتماد بنظر می رسد      ،موجود

 روش اسپکتروفتومتری و انتخاب رنگ بـصری،        تعیین رنگ به  
  در  امــا )13(،اســپکتروفتومتریک نتــایج دقیــق تــری نــشان داد

های ساخته شده به روش انتخاب بصری و مقایـسه آن            کراون
با دندان طبیعی بیمار، تفاوت معنی دار در صـحت و قابلیـت             

با دو سیـستم     در مقایسه    همچنین )14(.اطمینان آنها مشاهده شد   
 د کـه  انـشان د   ، مطالعـه   و اسپکترومتریک  بصریب رنگ   انتخا

نسبت تریک م اسپکتروفتو ساخته شده توسط سیستمهای کراون
  )15(.، تطابق رنگ بهتری داشتندبصری سیستم تعیین رنگ به

در بررسـی توانـائی      ،با توجه به محدودیت های موجـود      
دانشجویان دندانپزشکی در تعیین رنگ دندان توسط دو منبـع          

تفاوت، تفاوت معنـی داری از نظـر سـال تحـصیلی و             نوری م 
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 هر چند که مطالعه نشان می دهد کـه          )16(جنسیت مشاهده نشد  
کلینیسین هایی که تجربه کمتری دارند با کمک سیـستم هـای            

که به طـور سیـستماتیک تنظـیم         3DMasterمثل  انتخاب رنگ   
 و  )1(، توفیق بیشتری در انتخاب رنـگ صـحیح دارنـد          ندشده ا 

 کمترین خطای چـشمی را در مقایـسه بـا       3DMaster همچنین
Vita-  تاثیر کلینیکی دو سیـستم     در مطالعه    )17(.داشتکالسیک

 کـه   داده شد نشان  کالسیک  -Vita و 3DMaster راهنمای رنگ 
 بدون نیاز بـه هـیچ       3DMasterکراون های تعیین رنگ شده با       

ز ا% 17  بـرخالف آن   ،اصالح رنگی قابل سمان کـردن بودنـد       
 نیازمنـد   کالسـیک -Vitaریشن های تعیین رنگ شده بـا        رستو

در بررسـی تفـاوت      همچنـین    )18(.تغییراتی در رنگشان بودنـد    
، به کمک   کالسیک-Vita  با 3DMaster  راهنمای رنگ  کلینیکی

و کـاری    سـال تجربـه      14دندانپزشکان عمـومی بـا حـداقل        
در کـه    داده شـد   تحت شرایط استاندارد نـشان       پروتزیست ها 

کان عمومی تکرارپذیری انتخاب رنگ با نمونه رنـگ         دندانپزش
3DMaster               بطور قابـل تـوجهی در مقایـسه بـا نمونـه رنـگ   

Vita-  بیشتر بود در حالی که در پروتزیست ها چنین         کالسیک
جهت پیشرفت دقـت     در سالهای اخیر     )1(.تفاوتی مشاهده نشد  

در انتخاب رنگ و افزایش تطابق پـذیری تـرمیم نهـائی طـی              
 3DMsater سیستم راهنمای رنـگ      ،بصریانتخاب رنگ   فرایند  

تولیدکنندگان آلمـانی ایـن سیـستم       . به بازار عرضه شده است    
ادعا کرده اند که تطابق رنگ بوسیله آن آسان، قطعی و قابـل             

 با این حال اطالعات زیـادی در مـورد تـاثیر            )17(؛تکرار است 
ین  به هم  ، در دست نمی باشد    3DMasterسیستم راهنمای رنگ    

 ضـمن آشـنایی دانـشجویان بـا         ،دلیل هدف ما در این مطالعه     
انتخـاب  مقایـسه تکرارپـذیری      ،های کاربردی علم رنگ    جنبه

رنگ توسط دانشجویان دختـر و پـسر سـال شـشم دانـشکده            
و کالسـیک   -Vitaدندانپزشکی با استفاده از دو نمونـه رنـگ          

3DMaster بود.  
   هامواد و روش

 دانشجوی دختر   ده تعداد   ،عیمقط - توصیفی در این مطالعه  
که همگی سال ششم دندانپزشکی بودنـد       و ده دانشجوی پسر     

دو سیـستم   . مشارکت داشـتند  )  ساله 24-26(با محدوده سنی    
 Vita Pan 3DMaster  وVita Pan classical راهنمـای رنـگ  

(Vita Zahnfabrik, Germany)   برای آزمایش انتخاب شـدند و
رنگ بـرای انتخـاب رنـگ کـانین     هر دانشجو از هر دو نمونه  

کـه فاقـد هـر گونـه تـرمیم و           راست ماگزیالی بیست بیمـار      
برای جلـوگیری از ابـراز سـلیقه        . کرداستفاده  پوسیدگی بود،   

شخصی در طول مطالعه ترتیب استفاده از دو نمونه رنگ بطور           
اتفاقی تعیین شد تا تمایـل احتمـالی در اسـتفاده از راهنمـای             

دنـدانهای هـر یـک از       . نجـام گیـرد   بصورت تصادفی ا  رنگ  
 ، احتمـالی  رنـگ  جهـت حـذف      انتخاب رنگ بیماران قبل از    

دو هفته بعد از اولـین انتخـاب رنـگ بـر روی             . پالیش گردید 
ب رنــگ  بوســیله همــان بیــست بیمــار، تمــام فرآینــد انتخــا

 هشتاد بـار    جمعاً هر دانشجو   (دانشجویان دوباره تکرار گردید،   
کد و شماره مربوط بـه      ).  انجام داد  انتخاب رنگ در دو مرحله    

  .  آورده شده اند1گروه های موجود در این مطالعه در جدول 
  
  

  و شماره های مربوط به هر گروه کد : 1جدول 
  کد هر گروه  عمل کننده  راهنمای رنگ  شماره گروه

I  Vita-دانشجویان پسر   کالسیک  MV1 

II Vita-دانشجویان دختر   کالسیک  FV1 

III 3DMaster دانشجویان پسر  MV2 

IV 3DMaster دانشجویان دختر  FV2 

  

  
، جهت حذف اشکال احتمالی ناشی از اختالل دیـد رنـگ          

توسـط   مطالعـه  قبل از شـروع       دانشجویان از تست کوررنگی 
  . تست ایشیهارا گرفته شد

با یـک    فرآیند تطابق رنگ تحت شرایط نور کنترل شده و        
ــصنوعی یکــسان و یکنواخــت   ــور م ــع ن ــتمنب   انجــام گرف

(Day light 65000k) . بــرای کــاهش تــاثیر اخــتالل ناشــی از
 منبع نور   ،کوچک بودن حفره دهان و تداخل نور محیط اطراف        

. تعیبـه شـد    صد تا صدوبیست سانتیمتری      مصنوعی در فاصله  
 انتخاب رنگ خاکستری     مخصوص رنگ دیوارها و سقف اتاق    

 کانین راست   راهنمای رنگ در کنار دهان و مجاور دندان        .بود
 و از دانشجویان خواسته شد تا فقـط         ماگزیال بیمار قرار گرفت   
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بـا توجـه بـه اینکـه افـراد           .ندکنبر روی همان دندان تمرکز      
در این مطالعه دانشجویان سال آخر بودند سابقه        شرکت کننده   

 که در نتیجه منجر به اخـتالل        3DMasterذهنی قبلی  از کار با       
ن سیستم جهت تعیین رنگ طـی ایـن         ادراک و بهره بردن از ای     

 نمونـه   هـر دو  نحوه اسـتفاده از     .  وجود نداشت  ،مطالعه بشود 
 آمـوزش رنگ یک هفته قبل از شروع مطالعه بـه دانـشجویان            

  .داده شد
 برای رسیدن به بهترین درک طی استفاده از سیستم نمونـه          

ی در  صر آنها جهت جلوگیری از تداخل حافظه ب       شمارهرنگ،  
محـدوده زمـانی ده ثانیـه ای جهـت          . انیده شد  کار پوش  نتیجه

انتخاب رنگ بمنظور کاهش احتمال خستگی شـبکیه و وقفـه           
زمانی بین استفاده از دو نمونه رنگ ده دقیقـه در نظـر گرفتـه               

رنگ بر اساس فرمـول     تکرارپذیری انتخاب     میزان درصد  .شد
  :زیر محاسبه شد

  تعداد انتخاب رنگ تکرار شده
  100× 

  تعداد کلی انتخاب رنگ
   پذیریدرصد تکرار= 

  
م راهنمای رنگ   ستداده های بدست آمده بر اساس نوع سی       

ـ  و نـرم ا t-testو جنس، توسط آنـالیز واریـانس،         زار آمـاری ف
SPSS11.5      سطح معنی دار   و   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

05/0=αدر نظر گرفته شد .  
   یافته ها

 داد، میـانگین    نتایج حاصـل از گـردآوری داده هـا نـشان          
. بـود  61/2 با انحراف معیار     4/10تکرارپذیری در دانشجویان    

 با راهنمای رنـگ     )3/9 (کمترین تکرارپذیری در گروه دختران    
Vita- 2جدول ( بودکالسیک.(  

  
در تکرار پذیری انحراف معیار، حداقل و حداکثر  ،میانگین : 2جدول 

  ی تحت مطالعهگروهها
یارانحراف مع میانگین کد گروه  حداکثر حداقل 
MV1 7/10  31/2  7 14 
FV1 3/9  32/2  6 14 
MV2 6/11  91/2  8 16 
FV2 0/10  87/2  7 15 
4/10 کل  61/2  6 16 

، میـانگین درصـد تکرارپـذیری را در         1همچنین نمـودار    
  .گروههای مورد مطالعه نشان می دهد

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

MV1 FV1 MV2 FV2  
  ار پذیری انتخاب رنگ گروههادرصد تکرمیانگین   :1نمودار 

  : MV1کالسیک-Vitaمذکر،   FV1: کالسیک-Vita، مونث
 : 3DMaster MV2مذکر،   3DMaster :FV2 مونث، 

  
 زوجی نـشان    tدر مقایسۀ دو سیستم راهنمای رنگ آزمون        

داد که ایـن دو سیـستم تفـاوت آمـاری معنـی داری از نظـر                 
  ).3جدول ) (=31/0P(ند شتتکرارپذیری ندا

  
  
و کالسیک - Vitaشاخص های آماری دو سیستم رنگ   :3ول جد

3DMaster  
  انحراف معیار  میانگین  تعداد  راهنمای رنگ

 Vita-36/2  00/100  20 کالسیک  
3DMaster  20  80/10 93/2 

  4/3 80/0 اختالف
  =31/0P=        04/1t نتیجه آزمون

 
  

ر دو سیستم راهنمای رنگ را به طور جداگانه در افراد مذک          
 نتـایج نـشان داد کـه در       .و مونث نیز مورد بررسی قرار دادیم      

 بیشتر از   3DMasterافراد مذکر میانگین تکرارپذیری با سیستم       
Vita-  د شتنولی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندا      . بودکالسیک

)48/0P=) ( 4جدول.(  
 

ن 
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و کالسیک - Vitaشاخص های آماری دو سیستم رنگ  : 4جدول 
3DMaster اد مذکردر افر  

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  راهنمای رنگ
 Vita-31/2  70/10  10 کالسیک  

3DMaster  10  60/11 91/2 

 =48/0P=          73/0t نتیجه آزمون

  
  

و همچنین میانگین تکرار پـذیری انتخـاب رنـگ بـین دو             
سیستم راهنمای رنگ در افراد مونث نیز تفـاوت معنـی داری            

  . )=49/0P (شتندا
  

 
   در 3DMasterو کالسیک - Vitaپذیری مقایسه تکرار  :5جدول 

  افراد مونث
  انحراف معیار  میانگین  تعداد  راهنمای رنگ

 Vita-31/2  30/9  10 کالسیک  
3DMaster  10  00/10 86/2 

 =49/0P=     7/0t نتیجه آزمون

  
  

  بوسـیله  مقایسه کلی نتیجه گروه های موجـود در مطالعـه         
t-test6جدول  (.انجام گرفتها   بین میانگین.(  

  
  

  مقایسه کلی اختالف میانگین بین گروه های تحت مطالعه : 6جدول 

  کد گروه
اختالف میانگین 
  df  t  P-value  تکرارپذیری

MV1 * MV2  90/0-  9  73/0-  48/0  
FV1 * FV2  70/0-  9  70/0-  49/0  
MV1 * FV1  40/1  18  35/1  19/0  
MV2 * FV2  60/1  18  23/1  23/0  

  
  

 بین معنی داریاختالف  t-test و آزمون 6جدول بر اساس 
کالسیک -Vita استفاده از دو راهنمای رنگ بادو جنس 

)19/0P=( 3 وDMaster )23/0P= (هر چند یک  .مشاهده نشد

 در ،اختالف جزئی که از لحاظ آماری معنی دار نبود
   در مقایسه با 3DMasterتکرارپذیری انتخاب رنگ با 

Vita-دو جنس وجود  یک ازدر هربه تفکیک  کالسیک 
 بطوریکه در افراد مذکر قدرمطلق اختالف بین دو ،داشت

  . بود7/0 و در افراد مونث 9/0سیستم 
  بحث

 بنظر می رسد که تعیین و درک رنگ دنـدان تحـت تـاثیر             
   بـین عوامل متعددی مانند جنس و سن واقـع مـی شـود و در          

مـین دلیـل تفـاوت      به )1( نیـست  یکسانکلینسین های مختلف    
انتخـاب  زمینـه   س را در این مطالعه برای بررسی بیشتر در          جن

تطبیق رنگ در شرایط نوری کنترل شـده        . در نظر گرفتیم  رنگ  
و با یک منبع نور ثابت مصنوعی که تامین کننده حداکثر نـور             

باشــد صــورت ) در نیمکــره شــمالی(روز آســمان شــمالی 
 از یـک اتـاق      ی نـور   برای یکنواخت بودن منبع    )4و6(.پذیرفت

حجم عاج  کانین باال بدلیل    . مخصوص تعیین رنگ استفاده شد    
 ثبات تطابق رنگ با سیستم هـای راهنمـای رنـگ و             مناسب و 

   )1(. رنگ انتخاب شدتعیین جهت ،منابع نوری متفاوت
 در یـک محـدوده      سن افراد موجود در این مطالعه تقریبـاً       

تا عامل تفاوت    سال انتخاب شد     26 تا   24باریک و در حدود     
و تغییرات قدرت ادارک و دید رنگ تحت تاثیر گذشت زمان             

رغم ضـعیف بـودن تـاثیر        علی )1و16(.قرار نگیرد و افزایش سن    
 دو هفته فاصله زمانی بـین دو مرحلـه ارزیـابی            ،حافظه رنگی 

با توجه به اینکه انتخاب رنگ یـک        . بیماران در نظر گرفته شد    
ـ      . از بـه دانـش و آمـوزش دارد        توانائی قابل یادگیری است، نی

یادگیری این توانائی و مهمتر از آن آموزش این مهارت بـسیار            
 رنـگ را    مالحظـات اگر کلینیسین اصول علمـی      . دشوار است 

 هارمونی الزم   ، یک ترمیم  ،طی فرآیند انتخاب رنگ دنبال نکند     
  )1(.نخواهد داشترا در کنار دندان های طبیعی 

York      روه با تجربه بالینی متفاوت      در مطالعه خود بین سه گ
به این مطلب اشاره می کند که کلینیـسین هـا در مقایـسه بـا                

 و دانــشجویان در مقایــسه بــا پرســتاران درک و ،دانــشجویان
کارآمدی بهتری در زمینه بکارگیری روشهای معمول انتخـاب         

 کـه دوره هـای       اسـت  نکتهبیانگر این   رنگ دارا هستند و این      
   درک و روش کار در این  بهبود جهت  آموزشی   شده تنظیم
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   )3(.زمینه مفید است
Paul  های تهیه شده از طریق  کراونبا مقایسه کردن

 بصری روش و اسپکتروفتومتریک انتخاب رنگ به روش
 به این نتیجه ،کالسیک-Vitaهای راهنمای رنگ  بوسیله سیستم

ساخته شده به روش های  رسید که نود درصد موارد کراون
  و برای سمان کردن نهائی ارجح بودند،فتومتریکاسپکترو

کل کالسیک -Vitaاستفاده از سیستم راهنمای رنگ تجارتی 
و همچنین  )15(محدوده رنگ دندانهای طبیعی را به ما نمی دهد

Wee هم طی مطالعه ای، به نتیجه مشابه Paulدر )14(. رسید 
طیف  3DMasterراهنمای رنگ اینکه مطالعه حاضر علی رغم 

در گسترده ای از محدوده رنگی دندان را دارا می باشد، 
اختالف ، کالسیک-Vitaمقایسه با سیستم راهنمای رنگ 

 دار نبود پذیری انتخاب رنگ معنیدرصد تکرارمیانگین 
)31/0P=( . این مطلب بدین معنی است که خصوصیات

سیستم راهنمای رنگ با شرایط استاندارد و یکسان شده محیط 
انتخاب رنگ تنها عوامل موثر در رسیدن به  جهت ،کار

بیشترین تکرارپذیری و کاهش خطاهای بصری حین انتخاب 
عامل مهارت کلینیکی و تجربه بالینی که بلکه . باشند رنگ نمی

 نقش مهمی در  رابطه مستقیمی دارد،با آموزش و تقویت آن
های بصری دارد  بهبود نتایج حاصل از انتخاب رنگ با سیستم

تائیدکننده این مطلب  )York)3ایج بدست آمده در مطالعه که نت
  .باشد می

 ،3DMasterمزایـای سیـستم راهنمـای رنـگ         با توجه بـه     
سادگی و قدم به قدم بودن کـار و تفکیـک اجـزاء رنگـی در                

کـار  کالسیک -Vitaمراحل مختلف انتخاب رنگ در مقایسه با   
هـائی   ینیـسین کل بنابراین   )1و18(.با آن بسیار آسان بنظر می رسد      

که تجربه کمتری دارند با استفاده از سیـستمی         مثل دانشجویان   
 به شکل سیستماتیک     نسبتاً ،که آنها را طی فرآیند انتخاب رنگ      

 توفیق بیشتری در انتخاب رنگ ،و تنظیم شده ای راهنمائی کند  
صحیح دنـدان و اجتنـاب از تـصحیح رنـگ در پایـان کـار                

ر ایــن مطالعــه اســتفاده از  بــا ایــن وجــود د)1و17و18(،دارنــد
3DMaster    تاثیر قابل توجهی در افزایش تکرارپذیری انتخـاب 

د کـه ایـن نتیجـه       اکالسیک نشان ند  -Vitaرنگ در مقایسه با     
ناسـی یکـسان    ممکن است ناشی از اطالعات و دانش رنگ ش        

ـ  فاقـد تجر    که عمالً  کسب شده در دانشجویان    ه کلینیکـی در   ب
  .باشد، تم راهنمای رنگ می باشندزمینه استفاده از هر دو سیس

نتیجــه ایــن مطالعــه بــا نتیجــه بدســت آمــده در مطالعــه 
Hamad)1(          جنبـۀ اول   . از دو جنبه مورد بحث قرار مـی گیـرد

 سال تجربه کاری بـا      14گروه دندانپزشکان عمومی با میانگین      
Vita-3 و فاقد تجربه کاری بـا        کالسیکDMaster     بودنـد کـه 

 3DMasterتخاب رنگ با نمونـه رنـگ        میانگین تکرارپذیری ان  
کالسـیک  -Vitaبطور قابل توجهی در مقایسه با نمونـه رنـگ           

. بیشتر بود که از این جهت با مطالعه حاضر همخـوانی نـدارد            
بنظر می رسد شاید دانشجویان با وجودی که از تجربه بـالینی            
قابل توجهی برخوردار نبودند از نظر سطح آموزش در زمینـه           

 بـه سـطح بـاالئی از دانـش و            رنـگ تقریبـاً    رنگ و انتخـاب   
  توانمندی در طی این مطالعه دست یافته اند کـه در واقـع در              
هر دو گروه دختر و پسر منجر به کمرنگ شدن تـاثیر تفـاوت              
  در بکارگیری هر دو سیـستم راهنمـای رنـگ گردیـده اسـت             

)49/0P= 48/0 وP=( .   جنبــۀ دوم مطالعــهHamad ،  گــروه
میانگین تکرارپذیری انتخاب رنگ با هر      پروتزیست ها بود که     

 و کالسـیک، تفـاوت معنـی داری    3DMasterدو نمونه رنـگ     
نداشت که نتیجه این قـسمت بـا مطالعـه حاضـر بـه نـوعی                

در ارزیابی مطالعه وی این نتیجه را مرتبط با         همخوانی دارد و    
سطح آموزش و آگاهی باالتر گروه متخصصین در مقایـسه بـا            

  . می ذکر می کندکلینیسین های عمو
جدا از مزایای مرتبط بـا سیـستم راهنمـای رنـگ            بنابراین  
3DMasterکـــه آشـــکارا اســـتفاده از آن در مقایـــسه بـــا   

Vita-  با ایـن    )1و17و18(،آسانتر و قابل فهم تر می باشد      کالسیک 
حال نتایج آماری بدست آمده تائیدکننده وجود تفـاوت قابـل           

یـن سیـستم در افـزایش       توجه در نتیجـه بـالینی اسـتفاده از ا         
کالسیک -Vitaتکرارپذیری در مقایسه با سیستم راهنمای رنگ  

بنابراین هرگونه پیشرفت کلینیکی در تکرارپـذیری       . نمی باشد 
 بدلیل کمک به رسیدن بـه سـطح مطلـوبتری از            ،انتخاب رنگ 

 باید بدنبال راههائی باشـیم      ،ارائه درمانهای زیبائی اهمیت دارد    
را افزایش دهد حتی اگر پیشرفت تجربی       تا قدرت تطبیق رنگ     

  .بدست آمده از نظر آماری قابل توجه نباشد
  در  مونث   جنس ، موجود  اطالعات  و ه مطالع بر اساس
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مقایسه با جنس مذکر به علت نحوه توارث ژن های مرتبط بـا             
بروز سلول های حساس به رنگ در شبکیه از نظر قدرت دیـد             

 Curdمطالعـه    )16(.ی داشته باشند  باید توانمندی بیشتر  را  رنگ  
نشان داد که دانشجویان دندانپزشکی از نظر توانـایی انتخـاب           

 )16(.نـد ررنگ دندان تفاوت معنـی داری از نظـر جنـسیت ندا           
علیرغم این مطلـب در مطالعـه حاضـر دانـشجویان پـسر در              
مقایسه با دانشجویان دختـر درصـد تکرارپـذیری بـاالتری را            

 هـر   ،و سیستم راهنمای رنگ نشان دادند     ضمن استفاده از هر د    
 و نیاز بـه مطالعـه       معنی دار نبود  این مسئله   چند از نظر آماری     

  .)=19/0P  و=23/0P (بیشتری دارد
  نتیجه گیری 

  :با توجه به محدودیت های موجود در این مطالعه

 تفاوت قابل توجهی در استفاده از دو سیستم راهنمـای           )1
 در هر یک از دو      3DMaster با    در مقایسه  کالسیک-Vitaرنگ  

  .جنس مشاهده نشد
 دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر درصـد          )2

 وکالســـیک -Vitaتکرارپـــذیری بـــاالتری در اســـتفاده از 
3DMaster  دبو هر چند از نظر آماری معنی دار ندادندنشان.  

 مزایــای عنــوان شــده بــرای راهنمــای رنــگ علیــرغم )3
3DMaster  تم  پیش بینی افزایش تکرارپذیری انتخاب        این سیس

  .برآورده نکردکالسیک -Vitaرنگ را در مقایسه با 
  تقدیر و تشکر  

بدینوسیله از معاونـت محتـرم پژوهـشی دانـشگاه علـوم            
پزشکی مشهد جهت تصویب طرح تحقیقاتی و تامین بودجـه          

  .آن، تقدیر و تشکر می نمائیم
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