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Abstract
Background and Objectives: Professional qualification-based dentist training plays an
important role in providing the health services needed by the community. One of the most
important steps in dentistry is choosing the color and matching the color of the tooth with the
restoration. Color selection training in the curriculum of Iranian dental schools is provided to
students as implicit training in some related courses such as restorations and prosthetics, and
there is no separate practical unit for students to learn and practice more. The purpose of this
study is to investigate the role of workshop training in the quality of tooth color selection by
final year students of Tabriz Dental School in the academic year2019-2020.
Material and Methods: In a quasi-experimeایntal study; Final year students of Tabriz Dental
School entered the study. Students were randomly divided into experimental and control
groups. In the experimental group, after selecting the primary color, through the workshop
training strategy, color selection by Vitapan system in the right maxilla incisor 3 patients were
taught simple, medium and complex method of workshop training and one week after training
the correct color selection It was reviewed by these students. In the control group, color
selection was done by students in exactly the same conditions as the case group who had
received routine training. The data obtained from the study were analyzed using descriptive
statistical
Results: In all three groups of simple, medium and complex patients, the quality of color
selection in the intervention group was improved, which was significantly different from a
dental point of view; however, there was no statistically significant difference between the
intervention and control groups in all three groups of patients. Also, the effect of training in
choosing complex colors was more significant.
Conclusion: The results of the present study showed that workshop training had a positive
effect on the color choice of dental students. Because dentistry is a procedure-based discipline
and not all procedures are seen in the training curriculum. The dental professor can choose
some procedures based on the pervasive need and teach in one workshop day. On the other
hand, workshop training can be an proper educational strategy based on adult learning that
learners show a lot of desire to learn according to their job needs.
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چکیده
زمینه و اهداف :تربیت دندانپزشک مبتنی بر صالحیت حرفهای نقش مهمی در ارائهی خدمات سالمت مورد نیاز جامعه ایفاا مایکناد یکای از
مهمترین مراحل در دندانپزشکی انتخاب رنگ و تطابق رنگ دندان با ترمیم میباشد آموزش انتخاب رنگ در برناماهی آموزشای دانشاکد هاای
دندانپزشکی ایران به صورت آموزش ضمنی در پار ای از دروس مرتبط مانند ترمیمی و پروتز به دانشجویان ارائه میشود و واحد عملی مجزایای
برای یادگیری و تمرین بیشتر دانشجویان وجود ندارد هدف این مطالعه بررسی نقش آموزش کارگاهی در کیفیات انتخااب رناگ دنادان توساط
دانشجویان سال آخر دانشکد ی دندانپزشکی تبریز در سال تحصیلی  99- 98میباشد
مواد و روشها :در یک مطالعهی نیمه تجربی؛ دانشجویان سال آخر دانشکد ی دندانپزشکی تبریز وارد مطالعه شدند دانشاجویان باه دو گارو
آزمایش و شاهد به صورت تصادفی تقسیم شدند در گرو آزمایش ،پس از انتخاب رنگ اولیه ،از طریق استراتژی آموزش کارگاهی ،انتخاب رنگ
توسط سیستم  Vitapanدر دندان ثنایای راست ماگزیال  3بیمار ساد  ،متوسط و پیچید به روش آموزش کارگاهی آموزش داد شد و یاک هفتاه
پس از آموزش میزان انتخاب صحیح رنگ توسط این دانشجویان بررسی گردید در گرو شاهد نیاز انتخااب رناگ توساط دانشاجویان دقیقاا در
شرایط مشابه گرو مورد که آموزش روتین بخش دید بودند ،انجام شد داد های بهدستآمد از مطالعه با استفاد از روشهاای آمااری توصایفی
(فراوانی -درصد) و آزمون  Fisher’s Exactو به وسیلهی نرمافزار آماری  SPSS.16مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت
یافتهها :در هر سه گرو بیمار ساد  ،متوسط و پیچید کیفیت انتخاب رنگ در گرو مداخله بهتر شد بود که از لحاظ دندانپزشکی ایان تفااوت
اهمیت داشت؛ هرچند که از لحاظ آماری در هر سه گرو بیمار ،بین دو گرو مداخله و شاهد تفاوت معناداری مشااهد نرردیاد همچناین تاأثیر
آموزش در انتخاب رنگ پیچید چشمریرتر بود
نتیجهگیری :نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که آموزش کارگاهی تأثیر مثبتی بر کیفیت انتخاب رنگ دانشجویان دنادانپزشاکی داشاته اسات از
آنجا که رشتهی دندانپزشکی یک رشتهی مبتنی بر رویه است و تمام پروسیجرها در کوریکولوم آموزشی دید نشد اسات ،اساتاد دنادانپزشاکی
میتواند مبتنی بر نیاز فراگیر برخی از رویه ها را انتخاب کند و در یک روز کارگاهی آموزش دهد از طرفی آموزش کارگاهی میتواناد اساتراتژی
آموزشی مناسب و مبتنی بر یادگیری بزرگساالن میباشد که فراگیران برحسب نیاز شغلی خود رغبت بسیاری برای یادگیری نشان میدهند
کلیدواژهها :آموزش کارگاهی ،آموزش مبتنی بر صالحیت ،آموزش انتخاب رنگ دندان ،دانشجویان دندانپزشکی
نحوه استناد به اين مقاله :جعفری نویمیپو الف ،پورنقی آذر ف ،خلقازاد س آموزش کارگاهی انتخاب رنگ دندان در جهت آموزش مبتنی بر صالحیت و مبتنی بر نیار فراگیران تصویر
سالمت 1400؛ 76-69 :)1(12

 .1گروه آموزشی ترمیمی و زيبايی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران ()Email: pournaghiazarf@gmail.com
 .2گروه پزشکی عمومی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کريیتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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جعفری نویمیپور و همکاران

مقدمه

تربیت دندانپزشک مبتنای بار صاالحیت حرفاهای نقاش
مهمی در ارائهی خدمات سالمت مورد نیاز جامعه ایفا میکند
داشتن لبخندی زیبا برای مدت زمان طاوالنی یکای از مساائل
مورد توجه بشر بود است یک لبخناد زیباا از رناگ ،اناداز ،
شکل و موقعیت دندان ها ،موقعیت لاب بااال و میازان نمایاان
شاادن دناادانهااا و لثااه ناشاای مایشااود ( )1دانشااجویان در
بخشهای پروتز و ترمیمی نیاز به انتخااب رناگ دنادان پیادا
میکنند ،اما اطالعاتی در مورد میزان آموزش دندانپزشاکی در
زمینهی علام رناگهاا و تکنیاک انتخااب رناگ در دساترس
نمیباشد دانشجویان دندانپزشکی و بسیاری از کلنیسینها باا
انتخاب رنگ چشمی آشنا نیستند و شااید در توصایف کاافی
رنگ موردنظر خود به تکنسین البراتوار دندانپزشاکی نااتوان
هستند زمانی که کلنیسینها در توصیف رنگ ماوردنظر خاود
به تکنسین دندانپزشکی نااتوان باشاند ،آنهاا نیاز در فاراهم
کردن موارد الزم برای ایجاد یک ترمیم زیباا کاه هماهناگ باا
سایر دندان های بیماار باشاد ،نااتوان خواهناد باود ( )2یاک
بررسی از  112دانشکد ی دنادانپزشاکی در جهاان در ساال
 1967نشان داد که تنها  23دانشرا دارای یک آموزش رسمی
در زمینهی انتخاب رنگ در برنامهی آموزشی خود مایباشاند
کمبود آموزش انتخاب رنگ به طور گسترد در دانشکد هاای
دندان پزشکی دید میشود ( )1تحقیق به عمل آماد ی اخیار
توسط  American Dental Associationدر زمیناهی برناماهی
آموزش دندانپزشاکی نشاان داد اسات کاه یاک دانشاجوی
دندان پزشکی به طور متوسط تنها  4/8درصد از زمان خاود را
صرف آموزش دندان پزشکی زیبایی میکند که انتخااب رناگ
قسمتی از آن هست ( .)3بنا باه نتاایج مطالعاهی گودکایناد و
لااوپس ( )Goodkind & Loupsنیااز در برنامااهی آموزشاای
دانشرا های آمریکا اطالعات ناقصای در ماورد درا انتخااب
رنااگ بااه دانشااجویان داد م ایشااود بیشااترین مااوردی کااه
دانشجویان یاد میگیرند ،رناگهاای اصالی و دامناهی نرماال
رنگ دندانهای طبیعی اسات و باه درا و مکانیسام انتخااب
رنگ و نیز به بیان طریقه ی درا رناگ توساط چشام انساان
توجهی نمیشود ()4
متخصصین دندان پزشکی تأکید ویژ ای به نیاز به آماوزش
دانشجویان دندانپزشکی در زمینهی علم انتخاب رنگ کرد اند
( .)3آموزش می تواناد در بهباود انتخااب رناگ ماثثر باشاد
 Bergenاولین برنامه ی آموزشی را جهت بهبود انتخاب رناگ
دانشجویان معرفی کرد بود که با موفقیت روباهرو شاد باود
نرمافزار آموزش انتخاب رناگ نیاز توساط  Paravinaمعرفای
شد بود که میزان انتخاب رنگ صحیح دانشجویان را از 69/4
درصد قبل آموزش به  82/5درصد بعد آموزش ارتقا داد بود
جکاستات ( )Jakstatیک سیساتم آماوزش انتخااب رناگ را
برای دانشجویان دندانپزشکی ابداع کرد بود؛ ایان روش نیاز

باعث بهبود توانایی انتخاب رنگ دانشجویان شد بود ( )5در
مطالعهای که توسط سمرا ( )Samraبر روی  88دانشجو جهت
مطابقت سیستمهای انتخاب رنگ ویتاا و  3DMasterصاورت
گرفت ،در مرحلاهی دوم سانجش کاه پاس از یاک آماوزش
ویدیویی انجاام شاد باود ،درصاد مطابقات رناگ پیشارفت
واضحی نشان داد است ( )6در مطالعهای که در ساال 1395
در دانشکد ی دندانپزشکی شهید صدوقی یزد بارای بررسای
وضعیت تعیین رنگ دندان در دانشاجویان انجاام شاد نتاایج
نشان داد که آموزش نقش مثثری بر بهبود توانایی تعیین رنگ
در دانشجویان داشته است ()7
با توجه به اینکاه آماوزش دانشاجویان دنادانپزشاکی در
ایران در زمینهی انتخاب رنگ به صورت ضمنی در پاار ای از
دروس مرتبط انجام میگیرد و واحد عملی و تئوری مجازا در
این زمینه وجود ندارد ،کمبود در این زمینه احساس مایشاود
اساتید بالینی با توجه با فشردگی راندهای آموزشی مایتوانناد
مبتنی بر نیااز فراگیاران برخای ار پروسایجرها را باه صاورت
کارگاهی آموزش دهند تا اینکه نیاز آموزشی فراگیران برطرف
گردد با توجه به مرور متون تااکنون در ایاران نقاش آماوزش
کارگاهی در بهبود انتخاب رناگ توساط دانشاجویان بررسای
نشد است هدف از این مطالعه بررسی توانایی انتخاب رناگ
و نقش آموزش کارگاهی در کیفیت انتخااب رناگ دنادان در
دانشجویان سال آخر دانشکد ی دندانپزشکی تبریاز در ساال
 99-98توسااط سیسااتم متااداول انتخاااب رنااگ Vitapan
) Classical (VCمیباشد

مواد و روشها

مطالعهی حاضار یاک مطالعاهی نیماه تجربای مایباشاد
دانشجویان سال آخر دانشکد ی دندانپزشکی تبریاز در ساال
تحصیلی  99-98وارد مطالعه شد اند در ایان مطالعاه عوامال
مخدوشرر از جمله تأثیر میزان دیاد در تعیاین صاحیح رناگ
کنترل شد دانشجویان مورد معاینهی چشم پزشک قرار گرفتاه
بودند و دید توسط عینک یا عدسی تصاحیح گردیاد ( )7،2و
دانشجویانی که دارای هرگونه مشکل چشامی و اشاکال دیاد
تصحیح نشد در زمیناهی تشاخیص رناگ بار مبناای آزماون
( Ishihara Color Visionکه مطرحترین آزمون کاوررنری در
سرتاسر جهان برای آزمودن دقیق بینایی گرو بزرگی میباشد)
( )8،3بودند ،از مطالعه خارج شادند در مطالعاهی حاضار از
نموناهی انتخااب رناگ  VITA Classicalجهات آماوزش و
آزمودن انتخاب رنگ استفاد شد؛ چرا که این نمونهی انتخاب
رنگ بیشترین کاربرد را در آموزش انتخااب رناگ و بررسای
تأثیر آموزش بر انتخااب رناگ دارد ( )9بعاد از کساب فارم
رضایتنامهی آگاهاناه کتبای از فراگیاران ،دانشاجویان باه دو
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گرو آزمایش و شاهد به صاورت تصاادفی توساط نارمافازار
 RandList1.2تقسیم شدند
انتخاب رنگ توساط دانشاجویان دو گارو باا اساتفاد از
نمونااهی رنااگ )(Vita Zahnfabrik, Basda, Germany
 Vitapan Classical Shade Guide Bad Sackingenدر دندان
ثنایای راست فک باال در  3بیمار به شرح ذیل انجام شد
بیمار اول یک مورد ساد که دارای دنادان ثنایاای بااال باا
رنگ نسبتا یکنواخت بود (شکل  ،)1-1بیماار دوم باه عناوان

یک مورد متوسط که دارای دندان ثنایاای بااال باا درجاههاای
متفاوتی از رناگ در ساطح فاسایال کاه از لباهی انسایزال تاا
سرویکال به تدریج تیر تر میشد ،باود (شاکل  )1-2و بیماار
سوم یک مورد پیچید که دارای دندان ثنایای باال با درجههای
بسیار متفاوتی از رنگ همرا با خطوط افقای هیووکلسایفیه در
سطح فاسیال بود (شکل  )1-3انتخاب شدند برای عدم اشتبا
دانشجویان ،محل دقیق انتخاب رنگ روی دندان ماوردنظر بار
روی یک دیاگرام از همان دندان نشان داد شد

شکل  1به ترتیب مورد ساد  ،متوسط ،پیچید

انتخاب رنگ در یاک اتاا  3×4باا تعادادی پنجار و در
شاارایط نااوری یکسااان (زیاار تااابش نااور غیرمسااتقیم الم ا
فلورسنت و در مقابل نور طبیعی) انجام گرفت در ضمن برای
مشابهسازی شرایط از نظر خستری ساعت  13-11صبح بارای
انتخاب رناگ در نظار گرفتاه شاد همچناین در حاد فاصال
انتخاب رنگ از دانشجویان خواسته شد که  5ثانیه باه صافحه
آبی که در دساترس اسات ،نراا کنناد تاا چشمانشاان دچاار
خستری نشود
در مرحلهی بعد آماوزش دانشاجویان گارو آزماایش در
ماورد نحاو ی انتخااب رناگ باا Vitapan Classical Shade
) Guide (VCانجام گرفت جهت آموزش دانشجویان در گرو
آزمایش کالس دو سااعتهی کارگااهی باه صاورت ساخنرانی
توسط مجری طرح به همرا ارائهی اساالید و فایلم آموزشای
برگزار شاد کاه شاامل آماوزش خصوصایات رناگ ،اهمیات
انتخاب رنگ ،اناواع تکنیاکهاای انتخااب رناگ (چشامی و
ابزاری) ،انواع نمونههای انتخاب رنگ ،نحو ی انتخااب رناگ
دندان طبیعی بیماران در شرایط کلینیکی و موارد تأثیرگااار در
تصوير سالمت1400 ،؛ 76-69 :)1(12

این زمینه مانند خستری چشام و بافات ساطحی دنادان باود
جهت انجام کاار عملای دانشاجویان در گارو هاای کوچاک
تقسیمبندی شدند و در مرحلهی اول پس از آماوزش از آنهاا
خواسته شد نمونههای مشابه از دو کیت انتخاب رنگ را با هم
تطابق دهند سوس دانشجویان به کمک اساتید راهنما و مشاور
به انتخاب رنگ دندانهای کشید شد ی گاوی که قابال آمااد
شد بودند ،با استفاد از کیت انتخاب رنگ ویتا پرداختند
بررسی مجدد رنگ دندان توساط هار دو گارو آزماایش
(آموزش دید ) و گرو شاهد (بدون آموزش) در همان بیماران
و تحت همان شرایط مرحلهی اول یک هفته بعد انجام گرفت
برای ارزیابی ابزاری رنگ به عنوان استاندارد طالیی در هماان
ناحیهی مشاخص شاد روی ساطح دنادان از اساوکتروفتومتر
دهانی ) )Spectroshade, Italyاستفاد شد و دو نفر از اسااتید
بهترین انتخاب رنگ را برای دندان موردنظر با توافق همدیرر
انجام دادند سوس نتایج بهدستآمد از ارزیابی دانشجویان باا
نتایج حاصل از اسوکتروفتومتر مقایسه شد و تفاوت رنگ باین
این دو ( )Eطبق فرمول زیر محاسبه گردید
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Eab *(L*a * b)  [(L*)2  (a*)2  (b*)2 ] 2
1

طبق مطالعهی دوآنه دوگالس ( )Duane Duglasو
همکاران میانرین مقادیر  ∆Eقابلدرا برای  50درصد افراد
 =2/6واحد  ∆Eاست در این  ∆Eتفاوت بین دو رنگ
محسوس خواهد بود درحالیکه میانرین مقادیر قابل قبول از
لحاظ کلینیکی برای  50درصد افراد  5.6واحد  ∆Eو برای 95
درصد افراد  4واحد  ∆Eهست در مطالعهی حاضر مقادیر
قابل قبول  ∆Eبین 2/6و  5/6در نظر گرفته شد ( )10در گرو
شاهد هم برای اینکه از آموزش محروم نمانند ،پس از اتمام
کل مطالعه کارگا مشابه برگزار شد داد های بهدستآمد از
مطالعه با استفاد از روشهای آماری توصیفی (فراوانی-
درصد) و آزمون  Fisher’s Exactو بهوسیله نرمافزار آماری
 SPSS.16مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

در این مطالعه مقدار  Pکمتر از  0/05از لحاظ آماری معنیدار
تلقی شد

یافتهها

با استفاد از تحلیل آماری توصیفی (فراوانی -درصد) تأثیر
مداخلهی آموزشی در مورد انتخاب رنگ دندان با رنگ سااد
مورد بررسی قرار گرفت نتایج مطالعه نشان داد کاه در گارو
آزمااایش از مجمااوع  18نفاار بعااد از آمااوزش  72/2درصااد
فراگیران بدون تغییر (غیرقابلقبول) و  27/8درصد رنگ را باه
درستی انتخاب نمود بودناد در گارو شااهد از مجماوع 16
نفر 93/8 ،درصد فراگیران بدون تغییر (غیرقابالقباول) و 6/2
درصد رنگ را بهدرستی انتخااب کارد بودناد نتاایج آزماون
 Fisher’s Exactنشاان داد کاه ایان تفااوت از لحااظ آمااری
معنیدار نبود (( )P=0.18شکل)2

شکل 2تغییرات نتیجهی انتخاب رنگ در دو گرو مورد و شاهد در نمونهی ساد

همچنین در مورد انتخاب رنگ دندان با رناگ متوساط در
گرو آزمایش از مجموع  18نفر بعد از آماوزش  94/4درصاد
فراگیران بدون تغییر (غیرقابلقبول ) و  5/6درصد رنگ را باه
درستی انتخاب کرد بودند در صورتی که در گارو شااهد از

مجموع  16نفر؛  93/8درصد بدون تغییر (غیرقابلقبول) و 6/2
درصد رنگ را به درستی انتخاب کارد بودناد نتاایج آزماون
 Fisher Exactنشااان داد کااه ایاان تفاااوت از لحاااظ آماااری
معنیدار نبود (( )P=0.72شکل )3

شکل  3تغییرات نتیجهی انتخاب رنگ در دو گرو مورد و کنترل در نمونهی متوسط
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و در نهایت در ماورد دنادان باا رناگ پیچیاد در گارو
آزمایش از مجموع  18نفر 22/2 ،درصد بعد از آموزش؛ بدون
تغییر غیرقابلقبول 5/6 ،درصد ضعیف و  72/2درصد رنگ را
به درستی انتخاب کرد بودند در صورتی که در گارو شااهد
از مجموع  16نفر 43/8 ،درصد بدون تغییر غیرقابالقباول12/5 ،

درصد ضعیف و  43/8درصد رنگ را به درستی انتخاب نمودناد
نتایج آزمون  Fisher exactنشان داد کاه ایان تفااوت از لحااظ
آماری معنیدار نبود (( )P=0.34شکل )4

شکل  4تغییرات نتیجهی انتخاب رنگ در دو گرو مورد و کنترل در نمونهی پیچید

بحث
امروز انتخاب رنگ در دندانپزشکی یاک امار متاداول و
بسیار مهم تلقی میشود که ایان پروساه تحات تاأثیر عوامال
مختلفی از جمله نور محیط و نمونه های انتخااب رناگ قارار
میگیرد در این مطالعه تأثیر آموزش کارگااهی را بار انتخااب
صاحیح دنادان بررسای کاردیم نتاایج مطالعاه نشاان داد کاه
آمورش کارگاهی تأثیر مثبتی بار روی کیفیات انتخااب رناگ
دانشجویان در هر سه ماورد سااد  ،متوساط و پیچیاد داشاته
است هرچند نتیجهی مطالعه از نظار آمااری معنایدار نباود و
لیدر گرو مداخلهی کیفیت انتخاب رنگ بهبود یافته اسات در
مطالعااه جاااجو ( )Jajuو همکاااران در دانشاارا هاااروارد نیااز
آموزش انتخاب رنگ به صورت ترکیبای از مادل ساخنرانی و
بررسی موارد مبتنی بر مسئلهی آموزش در بخشهای کلینیکی
و پری کلینیکی دانشکد  ،تأثیر مثبتی بر توانایی دانشجویان در
زمینهی انتخاب رنگ داشته است ( )3نتایج این مطالعه همسو
با نتایج مطالعهی حاضر میباشد در مطالعاهی حاضار نیاز از
رویکرد آموزشی مشابه استفاد شد است و از سخنرانی کوتا
و فاایلم آموزشاای و از سااناریوهای آموزشاای در گاارو هااای
آموزشی استفاد گردید است که منجار باه بهباود توانمنادی
فراگیران در انتخاب صاحیح رناگ شاد اسات در مطالعاهی
کوکودل ( )Corcodelو همکاران نیز آموزش انتخاب رنگ در
دناادانپزشااکی و اسااتفاد از راهنمااای رنااگ ،بااا اسااتراتژی
سخنرانی برگزار شد بود که اذعان داشتند برای بهباود تطاابق
رنگ برای دندانهای طبیعی نیاز به آموزش گروهای و تعمایم
روش آموزشی به حالت کلینیکی دارد ( )1در مطالعاهی نیماه
تجربی دیرر ،تأثیر آموزش بر انتخاب رنگ به طریق چشمی و
تصوير سالمت1400 ،؛ 76-69 :)1(12

ابزاری (اسوکتروفتومتر) برای انتخاب رنگ به روش ساخنرانی
نشان داد که آموزش بر هر دو طریقهی انتخاب رنگ چشامی
و ابزاری تأثیر مثبت میگاارد و ایان تاأثیر در انتخااب رناگ
چشمی بیشتر است ( )11از طرفی درصد پاسخهاای صاحیح
مورد پیچید در گرو آموزشدید به طور محسوسی نسبت به
دو مورد ساد و متوسط باال بود علت این امر میتواند مربوط
به این باشد که احتماال دانشجویان برای انتخاب رناگ ماوارد
ساد و متوساط از تواناایی ذاتای خاود بارای انتخااب رناگ
استفاد میکنند درحالیکه برای انتخاب رنگ موارد پیچیاد از
اطالعات و تجربیات کلینیکی خود در زمینهی انتخااب رناگ
که آموزش دید اند ،بهر میبرند بادین ترتیاب مطالعاهی ماا
تأثیر مثبت آموزش را برای انتخاب رنگ باه خصاو ماوارد
پیچید نشان میدهد در مطالعه جاجو ( )Jajuو همکاران نیاز
توانایی انتخاب رناگ دانشاجویان دنادانپزشاکی در ساطوح
متفاوت تحصیلی بر روی سه مورد سااد  ،متوساط و پیچیاد
نشاان دادنااد کااه بااا پیچیااد تاار شاادن مااورد انتخاااب رنااگ،
دانشجویان سالهای بااالتر انتخااب رناگ بهتاری نسابت باه
بقیه ی دانشجویان داشتند نتیجهی این مطالعه همراستای نتایج
مطالعه ی حاضر در زمینهی تأثیر آموزش انتخاب رنگ هسات
( )3نتایج این مطالعه و مطالعاات مشاابه بیاانرر نقاش تاأثیر
آموزش در انتخااب صاحیح دنادان مایباشاد تفااوت نتاایج
به دست آمد از مطالعات بر روی دانشجویان دور ی عمومی و
تخصصی دندان پزشکی گوا دیرری بر نقش آموزش و تجربه
بر بهبود انتخاب رنگ هست در دور ی تخصصی تأکید بیشتر
بر آموزش عناوین مرتبط با علم رنگ و درا رنگ و همچنین
سیستمهای مختلف انتخاب رنگ هسات کاه ایان امار باعاث
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میشود انتخاب رنگ در متخصصاین بهتار از دنادانپزشاکان
عمااومی باشااد ( )12در مطالعااهی پاراوینااا ( )Paravinaو
همکاران که در مورد مقایسه ی انتخاب رنگ در روکاشهاای
متال -سرامیک بین دندانپزشکان متخصص و عمومی و میزان
رضایت بیماران انجام شد ،مشاخص شاد کاه انتخااب رناگ
دندانپزشکان متخصاص ،دقیاقتار و بهتار از دنادانپزشاکان
عمومی است و رضایت بیماران از این افراد بیشتر است علات
این موفقیت در دندانپزشکان متخصص ،آموزش دقیاقتار در
دور ی تخصص به همرا تجربهی کاری و آشانایی بیشاتر باا
اصول انتخاب رنگ عنوان گردید است ()12
از محدودیت های مطالعهی حاضر که منجر به غیرمعنیدار
شدن آماری نتایج شاد احتمااال تعاداد کام دانشاجویان باود
بدیهی است نتایج مطالعه در تعاداد وسای تار قابال اساتنادتر
خواهد باود در مطالعاه ی حاضار از دساترا اساوکتروفتومتر
دهانی جهت تأیید صحت انتخاب رنگ استفاد شد و دو نفار
از اساتید بهترین انتخاب رنگ را برای دندان موردنظر با توافق
همدیرر انجام دادند ،اما باید به این نکتاه توجاه کارد کاه در
اصل هیچ استاندارد کاملی برای انتخاب رنگ نمیتوان متصور
شد؛ چرا که پروسهی انتخاب رنگ و درا تفاوتهای رنرای
تحت تأثیر عوامل فردی مختلفای قارار مایگیارد و از طرفای
محدودیت هایی نظیر عدم سازگاری نتایج دسترا های مختلف
با یکدیرر و نیز با نتایج حاصل از انتخاب رنگ چشمی انسان
همیشه وجود دارد ( )12هرچند این محدودیت اختصا باه
مطالعه ی حاضر نداشته و در تمام مطالعات در زمینهی انتخاب
رنگ وجود خواهد داشت

نتیجهگیری

از طرفی آموزش کارگاهی می تواند استراتژی آموزشی مناسب
و مبتنی بر یادگیری بزرگساالن باشد که فراگیران برحسب نیاز
شغلی خود رغبت بسیاری برای یادگیری آن نشاان مایدهناد
بررسی نیازهای فارغالتحصیالن و آموزش مبتنی بر صاالحیت
با استراتژیهای مناسب و منطیق بر یادگیری بزرگساالن منجار
به آموزش پاسخگو مبتنی بر نیاز فراگیران و جامعه میگاردد و
گامی برای تغییر پارادیم از آموزش سنتی باه سامت آماوزش
مبتنی بر صالحیت خواهد بود برنامهریزان و اسااتید دانشارا
باید در این زمینه برنامهریزی نمود و نیازسنجیهاای مقطعای
از فارغالتحصیالن که در جامعه ارائهی خدمت میکنند ،انجاام
دهند و با این تغییر رویه به سمت پاسخگویی گام بردارند

پیامدهای علمی پژوهش

اساتید دندانپزشاکی بایساتی از روشهاای متناوع یاادگیری
تعاملی از جمله کارگا های آموزشی بارای آماوزش مهاارتهاای
عملی دانشجویان دندانپزشکی استفاد نمایند تاا اینکاه از کساب
صالحیتهای حرفهای مورد نیاز فراگیران اطمینان حاصل نمایند
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نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که آموزش کارگاهی تاأثیر
مثبتی بر کیفیت انتخاب رنگ دانشجویان دنادانپزشاکی دارد
از آنجا که رشتهی دندانپزشکی یک رشته مبتنی بر رویه است
و تمام پروسیجرها در کوریکولوم آموزشی دید نشاد اسات؛
اساتید دندانپزشکی می توانند مبتنی بر نیااز فراگیار برخای از
رویه ها را انتخاب کند و در یک روز کارگاهی آموزش دهناد
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