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  پزشكي دندان انيدانشجو نيلبخند در ب يها شاخص يفراوان

 دانشگاه اصفهان

2كزاديدكتر شهناز ن ،1يديگلب بايدكتر فر ،*انيبنكدارچ يمرتض دكتر
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به دفتر مجله  16/7/87اين مقاله در تاريخ 

اصالح شده و  26/8/87 رسيده، در تاريخ

  .تأييد گرديده است 5/9/87در تاريخ 

  
  پزشكي اصفهان مجله دانشكده دندان

  191تا  185: )4(4: 1387

  چكيده

 ديبا داردكه ييها شاخص تيبه رعا ازين پزشكي هاي دندان رشته هيكل در ييبايز نيتأم :مقدمه
 نييتع حاضر مطالعه انجام از هدف .شود نييتع جداگانه طور به يا جامعه هر در آنها يفراوان
  .بود اصفهان پزشكي دنداندانشكده  انيدانشجودر  هاي لبخند شاخص يفراوان

 كامل خنده حالت ازابتدا  .شدند انتخاب دانشجو 110 يفيتوص مطالعه نيدرا :ها  مواد و روش
 بر لبخند يها شاخص و هيته ييها عكس وتريكامپ لهيو سپس به وس شد يبردار لميف ها نمونه
آزمون  از استفاده با مطالعه نيا از حاصل اطالعات. شد يريگ اندازهها  عكس نيا يرو

Independent sample t-test 05/0 داري، يمعن سطح قرار گرفت و ليو تحل هيمورد تجز  =α 
 .در نظر گرفته شد

تا  موارد% 8/41 درو  بود وسط تيموقع در موارد% 5/75 در باال لب لبخند خط :ها  يافته
لب  يتحتان از مركز لبه باالتر دهان يها هگوش موارد% 7/52 درشد؛  دومين پرمولر ديده مي

 موارد% 2/58 دربود؛  يمواز پايينلب  بافك باال  هاي دندان قوس موارد% 1/59 دربود؛ باال 
و متقارن بود  لبخند موارد% 8/81 در. نداشتند پايينبا لب  يفك باال تماس هاي دندان
 يفضا موارد% 3/67 درشدند؛  يمن دهيد لبخند يط در موارد% 9/60در  نييفك پا هاي دندان
  .بودند منطبق يصورت و يدندان نيداليم موارد% 6/83 در و داشت وجود يمنف

 دارد، وجود مختلف ينژادها لبخند اتيخصوص در كه ياديز تنوع به توجه با :گيري  نتيجه
 مانجا متفاوت نيسن با انيرانيا مختلف جوامع در يگريد مشابه مطالعات كه شود يم هيتوص
 يها تيشخص و نيسن با انيرانيا در قيدق طور به را بايز لبخند يها شاخص بتوان تا شود

  .نمود نييتع متفاوت
  .يعكسبردار تال،يجيد يبردار لميف صورت، حاالت لبخند، ،ييبايز :ها كليد واژه
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  مقدمه

مراجعه به  يبرا مارانيب يها زهيانگ نيمهمتر از يكي ييبايز
 بافت ابعاد لبخند حالت در كه نيا به توجه با .است پزشكان دندان

از حالت  شتريب ها دندانشدن  دهيد زانيم ،كرده رييتغ صورت نرم

 اتيو جزئ اتيبا خصوص ييآشنا ،]1[شود يصحبت كردن م

 ييبايز تا كند يكمك م پزشكان دندانلبخند به  يدر ط ها دندان

  .]2[بخشند بهبود را اليلوفاشيماگز هيناح و دهان

لبخند در جوامع خود را  يها شاخص ياديز نيمحقق اكنونت

 جوامع در بايز لبخند يبرا را ييارهايمع وقرار داده  يمورد بررس

 دهيد زانيم از توان مي ارهايمع نيا هجمل از؛ اند كرده عنوان خود

 باال يقدام يها دندانه لبه رابط، ماگزيال يقدام يها دندان شدن

، 4[لبخنددر  انينما يها دندان تعداد، باال لب يداخل يانحنا با

 سن نيب يهماهنگ پايين، و باال يقدام هاي بين دندانه رابط، ]3

شدن  دهيد زانيم ،]4[لبخند و تيشخص نيب يهماهنگ ،لبخند و

 هانداز ،]6[ها دندان و صورت نيداليم انطباق ،]5، 7-9[لثه

و پلن  پلن اكلوزال نيب هزاوي زانيم و] 10، 11[باكال دوريكور

  . برد نام ]12، 13[يافق

. هستند متفاوتلبخند  يابيارز ياستفاده شده برا هاي روش

Rifkin]14[ يروش برا نيرا به عنوان بهتر يصورت زيآنال 

. صورت جذاب عنوان كرد كي اتيخصوص نييتع

Zachrisson]15[ در حالت لبخند استفاده  ياز روش عكسبردار

مختلف به  هاي زمانخند افراد در لب كه نيا به توجه با يول ،كرد

 يبرا تواند ينم تاليجيعكس د كي شود يابراز م يطور متفاوت

 Ackerman نيبنابرا. باشد يكاف ها دندانلبها و  تيموقع يابيارز

 در] 17[همكاران وVan der Geld و  ]16[همكاران و

 واستفاده  تاليجيد كيدئوگرافيجداگانه از روش و يمطالعات
صحبت كردن  يلبها در ط تيو موقع ها دندانشدن  دهيد زانيم

  . كردند يو لبخند زدن را بررس

 انيدانشجو يبر رو يمطالعه مشابه زين ]18[ييداال

 و Carlson .انجام داد يبهشت ديدانشگاه شه پزشكي دندان

و  Weeden و] 20[همكارانو  Morley ،]19[همكاران

 يافزارها نرم و وتريبا استفاده از كامپ زين ]21[همكاران

 حاصل جينتا. مختلف پرداختند يلبخندها يابيارز به ياختصاص

 افراد نيب ييبايز ياستانداردها كه دهد يفوق نشان م مطالعات از

 و Tjanطور مثال  به؛ است متفاوت مختلف ينژادها و

فرهنگ و نژاد  ثيرأتاغلب تحت  ييبايز كه ندمعتقد ]3[همكاران

مطلوب  جيبه نتا يبابيدست يبراو  باشد يم يو نظرات شخص

 Average(متوسط لبخند  اتيخصوص يبهتر است بعض

characteristic features of smile (آنها .نمود نييرا تع 

مشخص نمودن لبخند  يبرا يقطع نيقوان نييكه تع ندمعتقد

 اتيخصوص نييحاصل از تع جيممكن است و نتا ريجذاب غ

Average smile كيولوژين خطوط راهنماي بتنها به عنوا ديبا 

  . شوند يتلق

Murrell]22 [و رنگ مختلف، ينژادها كه است معتقد زين 

 نيبنابرا .دهند يم حيرا ترج ها دنداناز  يمتفاوت يها اندازه

 كار به جوامع همه در توان ينم را موجود ييبايز ياستانداردها

 است نيمورد مطرح نمود ا نيدر ا توان يم كه يحل راه .گرفت

 شتريب در كه يتيخصوص ،يا در هر جامعه معمولبه طور كه 

با  نيبنابرا .]23[شود يم يتلق طبيعي ،دارد وجود جامعه افراد

 ييها شاخص نييتعو  يرانيمطالعه در جوامع مختلف ا نيتكرار ا

 نيا يينها هدفبه  توان ميوجود دارد،  ها نمونه تياكثر در كه

 انيرانيا نيبند نرمال در لبخ كي يها شاخص نييتع كه قيتحق

  .داد انجام يباتريز يها درمان بيترت نيو بد ديرس ،دوب 

  
  ها  مواد و روش

 هاي سال نيب دربود كه  يفيمطالعه توص كي يبررس نيا

دانشگاه علوم  پزشكي دنداندر دانشكده  1381 و 1380

 انجام لبخند يها شاخص يفراوان ياصفهان جهت بررس يپزشك

 110 ،]19[قبليبا توجه به مطالعه مشابه  ها نهنمو تعداد. شد

 در سال 21-27 يسن دامنه در )مرد 55زن و  55(دانشجو 

  .شدند انتخاب يتصادف صورت به كه شد گرفته نظر

 ب،يغابود كه دندان  نيمطالعه ا يانتخاب افراد برا طيشرا

 طبيعيپروتز نداشته و اكلوژن  ايو  ويپر ،يسابقه درمان ارتودنس
-Sony DSC يتاليجيد نيدورب از استفاده با ابتدا .ه باشندداشت

R1, Tokyo- Japan) (لميافراد ف قهقههتا  ياز حالت عاد 

 به ،نشسته يصندل يرو انيدانشجو منظور نيبد .شد يبردار

در  يدو منبع نور ،كردند ينگاه م هايشان چشمدر سطح  يا نقطه

 كيفاصله  در نيدورب و گرفت يآنها قرار م يدو طرف جلو

 لميف دنيد با ناخودآگاه خنده. شده بود مياز شخص تنظ يمتر

 سپس. شد يم يلمبرداريف تاليجيد نيدورب با و جاديا يكمد
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مشاهده  ميبه فر ميخنده فر كيناميد ،شده داده وتريكامپ به لميف

و لثه هر دو فك را  ها دنداناز  ديد نيشتريكه ب يريتصو. شد يم

 يمورد بررس آن يبر رو ها شاخص ه،دش چاپ وداشت انتخاب 

   .]17[گرفت يقرار م

  : از بودند عبارت يبررس مورد يها شاخص

 يزورهايانس كاليسرو به نسبت باال لب تيموقع يعني لب خط -
 دهياز لثه آنها د يو قسمت ها دندانكه تمام طول تاج  يافراد. باال

كه  يافراد ،"باال" عنوان تحت شد يم
3

تمام طول  تا 2

 شد يم دهيآنها د مالينترپروگزيو لثه ا ها دندان يزاليكوانسيسرو

كه كمتر از  يافراد و "وسط" عنوان تحت
3

طول تاج  2

 يبند ميتقس "ينيپا" عنوان تحت شد يم دهيآنها د هاي دندان

  .   ]4[شدند يم

 . لبخند در انينما يها دندان تعداد -

اگر گوشه . باال لب يتحتان لبه مركز به نسبت باال لب يانحنا -

 سر"لب باال بود تحت عنوان  يدهان باالتر از مركز لبه تحتان

خط  كيلب باال در  ياگر گوشه دهان و مركز لبه تحتان ،"باال

 مركز از تر ينيپاو اگر گوشه دهان  "ميمستق"بودند تحت عنوان 

 يبند ميتقس "ينيپا سر" عنوان تحت بود لب يتحتان لبه

  .]4[شد يم

 زالياگر لبه انس. پايينباال با لب  يقدام هاي دندانقوس  رابطه -

بودند  يمواز ينيپالب  يفوقان لبه فك باال با يقدام هاي دندان

باال در  يقدام هاي دندان زالياگر لبه انس ،"يمواز"تحت عنوان 

 زاليانسو اگر لبه  "ميمستق"خط صاف بود تحت عنوان  كي

قوس  ينيپالب  يفوقان كنارهباال نسبت به  يقدام هاي دندان

  ].4[شد يم يطبقه بند "معكوس"معكوس داشت تحت عنوان 

 .ينيپاباال با لب  يقدام هاي دندانتماس  تيوضع -

 اليماگز يها يقدام زاليانس يانحنا اگر. لبخند در تقارن وجود -

 هم به را دهان يها كه گوشه يخط( Commissural line با

سمت باال و  كيلب در  باشد، نداشته يهمخوان) كند يم متصل

عدم " عنوان به يتيوضع نيچن. است ينيپا گريدر طرف د

 .]4[شد يم يبند ميتقس "تقارن

 نيداليبا م لتروميمنطبق بودن وسط ف. نيداليم تيوضع -

 .شد يم يبند طبقه "on"تحت عنوان  ها سانترال

 .در هنگام لبخند هاي پايين اندندشدن  انينما -

 در كه است يكيتار يفضا ،يمنف يفضا. يمنف يفضاها وجود -

 هاي دندان يدهان و سطح خارج هاي گوشه نيب لبخند هنگام

 .]20[شود يم ليتشك يخلف

 يافزار نرم برنامه توسط مطالعه نيا از حاصل اطالعات

SPSS  و آزمونIndependent sample t-test و  هيمورد تجز

 سطحبه عنوان  > p value 05/0قرار گرفت و  ليتحل

  .در نظر گرفته شد يدار معني

  

  ها يافته

. است شده آورده 1 جدول در مطالعه نيا از حاصل حينتا

 و ها خانم نيب موجود اختالف كه دادند نشان يآمار يها بررسي

 p=  118/0( لبخند خط تيموقع شاخص چهار مورد در انيآقا

value(، در لبخند  انينما هاي اندند)142/0 =p value (، 

شدن  دهيو د )p value=  416/0( يمنف يوجود فضا

) p value=  328/0(لبخند  يدر ط بوليماند هاي دندان

لب باال  يانحنا تيدر مورد پنج شاخص موقع يول نبوددار  معني

ارتباط  ،)p value = 027/0(لب باال  ينسبت به مركز تحتان

 ،)p value=  014/0( ينيپا لببا  اليماگز لزايقوس انس

 ينيپابا لب  اليماگز يقدام هاي دندان زاليتماس لبه انس

)017/0  =p value(، لبخند در تقارن وجود )0005/0 = p 

value( نيداليم تيو موقع )0019/0 = p value(  اختالف

  . شتداوجود  دار يمعن

  

  بحث

 .دارد ياديز تياهم صورت ييبايز يبرا جذاب لبخند كي وجود

نامرتب نه تنها  هاي دندانمعتقدند كه افراد با  يا سفانه عدهأمت

 يدر صورت است؛ كمتر زين آنها هوش بلكه ،دارند يكمتر تيجذاب

تر،  تر، باهوش تر، صميمي مرتب جذاب هاي دندانكه افراد با 

  .]6[رسند يم نظر به باالتر ياجتماع طبقه از و تر محبوب

 را بايز يلبخندها راز كه اند كرده يسع نيمحقق از ياريبس

 كه دهد يحاصل از مطالعات آنها نشان م جينتا يول ،كنند كشف

 ؛است متفاوت مختلف ينژادها و افراد نيب ييبايز ياستانداردها

كه هر چه مقدار  ندمعتقد ]7[همكاران و Isikalطور مثال  به

تر  كم لبخند ييبايز ،شود دهيلبخند د ياز لثه در ط يشتريب

 معتقدند كه در لبخند زين ]8[Mackleyو  ]Hulsey]5 .شود مي
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 باشد، باال يها سانترال لثه لبه ارتفاع هم ديبا باال لب ،جذاب 

 كيحدود  ديكه با ندمعتقد ]9[همكاران و Johnston يول

  .شود دهياز لثه د متر ميليحداكثر دو تا سه  ايو  متر ميلي

Moore]10 [ييبايز يها شاخص يرو بر كه يا مطالعه در 

 جذاب، لبخند داشتن يبرا كه گرفت جهينت داد انجام لبخند

 ]11[همكاران و Ritter يباكال كوچك بهتر است ول دوريكور

  .ندارد لبخند ييبايز يرو بر ياثر باكال دوريكور ندكهمعتقد بود

Hulsey]5[ لب و  اتيخصوص يابيارز يمطالعه برا نياول

 اريگرفت كه نكته بس جهيبخند را انجام داد و نتل يدندان در ط

 نيب شده ليتشك يها قوس نيب يمهم در لبخند جذاب هماهنگ

 ينيپاو قوس لب  اليماگز يقدام هاي دندان زاليانس يها لبه

 ديلبخند جذاب با كيداشتن  يمعتقد بود كه برا يو. است
نسبت خط لبخند را  يو. باشد 25/1به  1نسبت خط لبخند 

 زاليانس يها و قوس لبه نييلب پا يفوقان لبه قوس نينسبت ب

  .عنوان كرد اليماگز يقدام هاي دندان

Tjan دادند انجام كايآمر در كه يا در مطالعه ]3[همكاران و، 

 هاي دندانتمام طول  با،يلبخند ز كيگزارش كردند كه در 

 اليماگز هاي دندان الزيانس يانحنا ،شود يم دهيد اليماگز يقدام

 اليماگز يدندان قدام 6است و  نييلب پا يداخل يانحنا يمواز

  .شوند يم دهيلبخند د يو پرمولرها در ط

ِDong ندرا در كره انجام داد يمشابه قيتحق ]4[همكاران و 

 را لبخند ناتيتمر و تيشخص ،ها لب تيمانند موقع ييارهايو مع

  .كردند عنوان بايز لبخند كي داشتن يبرا

Mattick بودن  بايز يكه برا بودند معتقد] 6[همكاران و

 يحداقل مواز ايمنطبق  ها سانترالصورت و  نيداليم ديلبخند با

 Interخط  ريباال ز يزورهايطول انس% 100تا  75 ،باشند

commissural line ،پلن و باشد داشته وجود يمنف يفضا باشد 

  .باشد صورت نيداليم بر عمود زاليانس

 پزشكي دندان يدانشجو 110مطالعه حاضر لبخند  در

كه در  ياتيقرار گرفت تا خصوص يدانشگاه اصفهان مورد بررس

 نيا در كه ياصل تيمحدود .شود نييتع دارد وجود ها اكثر نمونه

 آنهاناراحت بودن  و ها نمونه يهمكار عدم داشت، وجود مطالعه

 يعيا حالت طبآنه هشد خند ميبود كه موجب  نيدورب يدر جلو

  . نداشته باشد

 و Tjan قيمطالعه با تحق نيحاصل از ا جينتا سهيمقا با

 موارد اكثردر  آنها قيكه در تحق شود يمشخص م ]3[همكاران

 است شده يم مشخصلبخند تا دندان پرمولر اول  هنگام

تا دندان پرمولر  اغلبحاضر  قيكه در تحق يدر صورت ،%)6/48(

سن  ،ينژاد تفاوت بر عالوه %).8/41( است شده يم دهيدوم د

در  انينما هاي دندانتعداد  ياست كه بر رو ياز عوامل يكي زين

در حالت استراحت و لبخند  ،تر جوان افراد در .است ثرؤملبخند 

   .]7 ،20[شود يم انيو لثه نما ها دنداناز  يشتريمقدار ب

Dong يجينتا ها شاخص هيدر مورد كل ]4[همكاران و 

 تيو فقط در مورد وضع آوردند دست به حاضر قيتحق با مشابه

لب باال در اكثر موارد  يلب باال نسبت به مركز تحتان يانحنا
حاضر  قيدر تحق يول ندرا مشاهده كرد ميمستق تيوضع%) 45(

 نيا علت. شد دهيحالت سرباال د%) 7/52(موارد  تيدر اكثر

 اي و تلفمخ ينژادها لبخند در تفاوت توان يم را اختالفات

و  Weeden .دانست مطالعه مورد مردان و زنان نسبت در تفاوت

 دادند انجام بالغ فرد 50 يرو بر كه يا مطالعه در] 21[همكاران

به سمت باال حركت  شتريلبها ب انيكه در آقا تندگرف جهينت

در  يبودن حركات صورت ادتريرا ز لهأمس نيا علت آنها.كند يم

 از حاصل جينتا با افتهي نيا. دانستند ها مبا خان سهيدر مقا انيآقا

و  انيلب باال در آقا يانحنا نيب دار يمعن اختالف كه ما مطالعه

  . دارد يهماهنگ) p value=  027/0(را نشان داد  ها خانم

 انينفر ازدانشجو 30 يكه بر رو ]18[داالييمطالعه  در

 ثراك در جينتا ،انجام شد يبهشت ديدانشگاه شه پزشكي دندان
 تيموقع مورد در يول بود حاضر قيتحق جينتا مشابه موارد

 در حاضر قيتحق در لب، يتحتان مركز به نسبت باال لب يانحنا

 غلبا ييداال قيو در تحق سرباال حالت%) 7/52( موارد تياكثر

در . مشاهده شد%) 3/33(سرباال  ايو  نييحالت سرپا%) 6/36(

 قيتحق جينتا زيلبخند ن و وجود تقارن در نيداليم تيمورد وضع

 گزارش يو كه بيترت نيبد بود، متفاوت حاضر جينتا با ييداال

 منطبق يدندان و يصورت نيداليم موارد% 7/86 در كه كرد

در  ]18[است نبوده متقارن لبخند زين موارد% 6/46 در و نبوده

%) 6/83(موارد  تيحاضر در اكثر قيكه در تحق يصورت

%) 8/81( ها در اغلب نمونه زيو لبخند نها منطبق بوده  نيداليم

 نيا در يبررس روش بودن كساني به توجه با. است بوده متقارن

، قيتحق دو
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 پزشكي اصفهان نفر از دانشجويان دندان 110هاي لبخند در  فراواني شاخص .1جدول 

  
   

  (%)زن 
 

  (%)مرد 
 

  (%)ميانگين 
P value  مربوط به

  ها مقايسه آقايان و خانم

  لبخندخط 

  Low(  9/10  3/7  1/9(پايين 

  Middle(  3/67  6/83  5/75(وسط   118/0

  High(  8/21  5/9  5/15(باال 

  هاي نمايان در لبخند دندان

  8/1  8/1  8/1  در حد كانين

142/0  
  6/33  8/41  5/25  در حد پرمولر اول

  8/41  8/41  8/41  در حد پرمولر دوم

  7/22  5/14  9/3  در حد مولر اول

  انحناي لب باال

  Down ward(  2/18  9/10  5/14(سر پايين 

  Straight(  8/41  6/23  7/32(مستقيم   027/0

  Upward(  40  5/65  7/52(سرباال 

هاي  رابطه پالن انسيزال دندان
  ماگزيال با خط لبخند

  1/59  5/45  7/72  موازي

  2/28  2/38  2/18  مستقيم  0142/0

  7/12  4/16  1/9  معكوس

هاي قدامي باال  يت دندانوضع

  نسبت به لب پائين

  2/58  5/65  9/50  بدون تماس

  2/28  4/14  40  تماس دارد  0172/0
  6/13  2/18  1/9  مختصري پوشش داده است

  تقارن لبخند
  8/81  1/69  5/94  دارد

0005/0  
  2/18  9/30  5/5  ندارد

  ميدالين
on  5/94  7/72  6/83  

0019/0  
off 5/5  3/27  4/16  

  هاي پايين نمايان شدن قدام
  9/60  4/56  5/65 شود ديده نمي

32/0  
  1/39  6/43  5/34 شود ديده مي

  كوريدور باكال
  3/67  6/63  9/70  وجود دارد

416/0  
  7/32  4/36  1/29  وجود ندارد

 

 نيا نمونه تعداد در تفاوت از يناش تواند يم فوق يها تفاوت

  .باشد مطالعه دو

Dong عنوان تحت يگريد ريمتغ ريتأث] 4[همكاران و 

 جهيو نت دادند قرار يبررس مورد لبخند يرو بر را افراد تيشخص

و  يكيزيف تيبا موقع يكيلبخند ارتباط نزد ييبايكه ز ندگرفت

 تيشخص بودكه نيا مطالعه نيانكته جالب در. افراد دارد يروح

 در داد، نشان ها آن لبخند تيجذاب با يكينزد ارتباط ها خانم

 نيا. نداشت وجود يارتباط نيچن انيآقا مورد در كه يصورت

 مورد زين يرانيا جوامع يبرا يبعد مطالعات در توان يم را مطلب

 .داد قرار يبررس

  

  گيري نتيجه

تيموقع در باال لب لبخند خط يبررس مورد افراد اكثر لبخند در
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 باال لب يانحنا شد، مي دهيدندان پرمولر دوم د تا بود، وسط

و  ميحالت مستق ها خانم در باال لب يتحتان لبه مركز به سبتن

باال با  يقدام هاي دندان قوس حالت سرباال داشت، قايانآدر 

باال و  يقدام هاي دندان زاليانس هلب نيب بود، يمواز ينيپالب 

 نيداليم بود، متقارن لبخند تماس وجود نداشت، ينيپالب 

لبخند  يدر ط ينيهاي پا دندان منطبق بود، ها دندانصورت و 

  .داشت وجود يمنف يفضا و شدند نمي دهيد

 ينژادها لبخند اتيخصوص در كه ياديز تنوع به توجه با

 هيتوص دارد، وجود نژاد كي مختلف افراد يحت و مختلف

 انيرانيا مختلف جوامع در يگريد مشابه مطالعات كه شود يم

 را بايز بخندل يها شاخص بتوان تا شود انجام متفاوت نيسن در

 متفاوت يها تيشخص و نيسن با انيرانيا در قيدق طور به

 .نمود نييتع
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