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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 دانشکده دندانپزشکی



 چکیده

کننده جذابیت فرد است و نقش بسزایی در روحیه  ترین عوامل تعیین لبخند یکی از مهم هدف: و مقدمه

های مرتبط با شاخصارزیابی رضایت از لبخند و خود فرد و تأثیر وی بر اطرافیان دارد. هدف از این تحقیق 

 بود. 2931-39آن در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 

نفر از دانشجویان دختر و پسر مورد ارزیابی قرار گرفتند.  08در این تحقیق تعداد  مواد و روش کار:  

شده توسط سه نفر از اعضاء   د تصاویر تهیهتصویر دیجیتال از قسمت لبخند افراد تهیه گردید. زیبایی لبخن

 visualها خواسته شد تا بر مبنای  های ترمیمی و ارتودنسی ارزیابی گردیده و از آن هیئت علمی بخش

analogue scale  .همچنین میزان رضایت از لبخند نیز توسط خود زیبایی لبخند را ارزیابی کنند

های نسبت خط لبخند،  ر گرفت. متغیرهای مربوط به شاخصشونده مورد ارزیابی قرا دانشجویان آزمایش

 گیری شد. اندازه CS5 Photo shopافزار  نسبت کوریدور باکال و نسبت قرینگی توسط نرم

میانگین کلی رضایت از لبخند دانشجویان پسر و دختر بر اساس نظر متخصصین به ترتیب  ها: یافته

(. میانگین کلی > P. value 82/8دار داشت ) بود که ازنظر آماری اختالف معنی 12±4/3و  5/28±53

و  1/19±0/1رضایت از لبخند دانشجویان پسر و دختر بر اساس خود اظهاری دانشجویان به ترتیب 

بین  (.< P. value 85/8دار نداشت ) بود که میانگین دو گروه از نظر آماری اختالف معنی 3/21±4/11

( ولی > P. value 82/8دار وجود داشت ) یان پسر و دختر از نظر نسبت خط لبخند اختالف معنیدانشجو

(. P. value=85/8دار نبود ) در مورد نسبت کوریدور باکال و نسبت قرینگی بین دو جنس، اختالف معنی

ر و مثبت دا همبستگی بین نسبت خط لبخند با رضایت از لبخند دانشجویان بر اساس نظر متخصصین معنی

های مرفومتریک، تنها نسبت خط لبخند با رضایت از لبخند پسرها (. در بین شاخصP. value=82/8بود )

 (.P. value=825/8دار داشت ) ارتباط معنی

همبستگی بین نسبت خط لبخند با رضایت از لبخند دانشجویان بر اساس نظر متخصصین  :گیری نتیجه 

دهنده قابلیت باالی این شاخص مرفومتریک در ارزیابی رضایت از لبخند  شاناین امر ن دار و مثبت بود. معنی

 است. 

 خط لبخند، زیباییکلیدواژه:  

 

 

 



Abstract 

Background: Smile is one of the most important factors determining the attractiveness of a 

person and has an importance role in individual spirit and his around influence. The purpose 

of this investigation is to evaluation of Smile satisfaction and its related indicators in students 

of Qazvin Dental School in the year 2012-2013. 

Materials and methods: Eighty male and female dental students were evaluated in this 

study. Digital photograph was provided from students’ smile. Smile beauty of pictures were 

evaluated by 3 members of operative and orthodontic department and was wanted them to 

assess smile aesthetics on the base of visual analogue scale. Also, Smile satisfaction was 

evaluated students themselves.  Variables were recorded for calculating smile line ratio, 

buccal corridor ratio and symmetric ratio by Photo shop CS5 software.  

Results: Smile satisfaction of male and female dental student were 59±10.5 and 71±9.4, 

respectively, on the base of members’ evaluation. There was significance difference in Smile 

satisfaction of male and female student on the base of members’ evaluation (P<0.01). Smile 

satisfaction of male and female dental student were 73.7±7.8 and 72.4±17.9, respectively, on 

the base of themselves’ evaluation. There was no significance difference in Smile satisfaction 

of male and female student on the base of themselves’ evaluation (P>0.05). There was 

significance difference smile line ratio of male and female student (P<0.01), but there were 

no significance difference buccal corridor ratio and symmetric ratio in male and female 

student (P>0.05). There was significance positive correlation between smile line ratio and 

members’ smile satisfaction evaluation (P. value=0.01). Among the morphometric indexes, 

there was significance correlation only between smile line ratio and smile satisfaction of 

males (P. Value= 0.015). 

Conclusion: There was significance positive correlation between smile line ratio and 

members’ smile satisfaction evaluation. This is indicated the higher capability of smile 

morphometric index to smile satisfaction evaluation.  
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