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ی را /ل جال+ * آ(ر )درت او & %$#ه روز رو"ن،   8پاس و 8تا5ش 23 1دا

 <بان اGت و اFوار حBCت او = دل @ب <ر، =>شان.

را & ما a`ود و _^#ی و X#[\ی Zطا آX#یدگاری * UوST5ن را R ما PناساMد و =Lی عJم 

ن، cنده lmnف Uو5ش را = i2jق عJم و c de2fgیازماید.  p#Xود < oدا



 

 

                                                                                                                   

 

 vقدtم R ا8تاد rsاqی
 آ�ی د~{ر }trم 2yfzی xفاش

 و 8پاس X#اوان از را��ما�ی Lی ارز��ندشان
 و vقدtم R ا8تاد rsاqی

#X تBCخا�م د~{ر ���ه ح 
کاری �ی =�غ و   ���ما�R ��ت ��

R مtقدv و 
 خا�م د~{ر  ��یده اصدق

 و 8پاس X#اوان از را��ما�ی L و ز�مات ارز��ندشان
 

 و )دردا�ی از �یات ��{رم داوران
  



 

 

                                                                                                                   

 

 ای �در 
 از ¦و ¥ ¤ qی £وtم باز ¢م  م qی آورم

 UورPیدی ªدی و از روPنا�ی ات جان ers©م و = §ا¨یدی L §زم را 
 °¯یدی و ®ر¬م }rدی از »وق 

 ا¹ºون حا¸ل د8تان ·¶µه ات رp ´3و²³±©م ªد
رد U Rودم Ãریک qی £وtم * ¦و را دارم و دÀیا با �¿ه ¾ر½¼ش ¨«ل ¦و را   ..... Mدا

 ، ما= و ¦و ای
 ای »وق زÈبا�ی yÅس °¯یدن

 ای روح Ë$#بان É¶\ی ام
 ¦و رنگ شادی tLم ªدی و ×ÕÖه L را با Ðمام وÎود از Ìن دور }rدی و

  ÚÛ¶· وش_^#یU مÜÝ ی\¶ß¹ون ¦واºیدی < اrà جان R را L ی 
 èéروزی را Ì Rن âçشا�ی 



 

 

                                                                                                                   

 

R مtقدv رمêë� 

 Ýپاس عا RودشÎش وíçمای ا¨یدrs رشار وî هï  نð نñر}òó ن روزگارانñôردî نñا = *
  ؛اGت

ö÷پاس ق R شaیا= ¾ر#X *ش سÉناù = سô دا�ی وrsرî ت وGا  úجاü Rیq ای تrs،د 
 د.�ن * ¥X �s#و°ش ��ی Lی �ی =�ÿش و R پاس �ýþت

 

 vقدtم R ما= �êëر  ¬م:
 R# ×Öظات §ب باور *ودن، (ذت و 'ور داS&ßن، zسارت Uوا$Sن، B#Zت ر8یدن و Ðمام "!

 Lی ی4تا و زÈبای زMد�3م، 2دiون 01ور /ز آ-ھاGت.
اñن پایان §9 را   ¬ان &ای pو78³ت Ìن اñن ا¹ºون، با ا6{رام X#اوان &ای اñن �¿ه تالش

R ¥واU با�م ان#$Ë)یده#X ی )>وران وq مtقدv م��. 
 



 

 

                                                                                                                   

 

 خالصه فارسی

دان هاي قدامی بر زیبایی لبخند درك شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشـکی  اثر شکل دنعنوان: 

   1392در سال  اردبیل

 

 :مقدمه

باشد.که در حیطه کـار دندانپزشـکان اسـت و     لبخند یکی از موثرترین شاخص هاي زیبایی چهره می

قبولیت فردرا در جامعـه بـا   حائز اهمیت است.یک لبخند جذاب و زیبا م بسیارجایگاه یک لبخند زیبا 

افزایش تاثیر وي بر روابط اجتماعی بهبود می بخشد.صورت مهمترین فاکتور فـردي در تعیـین ظـاهر    

فیزیکی افراد است ،دهان و دندان به عنوان اساس زیبایی صورت مـدنظر میباشـد.باتوجه بـه اهمیـت     

بـر زیبـایی لبخنـد درك شـده      موضوع،هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شکل دندان هاي قـدامی 

 .باشد توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی شهر اردبیل می

 

 :مواد و روشها

نفر از مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی شهر 300مقطعی که بر روي -در این مطالعه توصیفی

ه توسـط مـراجعین مـورد    که اثر شکل دندان هاي قدامی بر زیبایی لبخند درك شـد  .اردبیل انجام شد

نوع لبخند،این عکس هـا بـه مـراجعین در کلینیـک     6بررسی قرار گرفت.پس از تهیه عکس مربوط به 

)بـراي هـر عکـس در نظـر گرفتـه      10تا1دانشکده دندانپزشکی نشان داده شد و میزان امتیازدهی بین(

وارد شـده و  Spssافـزار شد.این اطالعات در فرم اطالعاتی مربوطه ثبت گردیده سپس داده ها در نرم 

 مورد تجزیه وتحلیل آماري قرار گرفت.
 

 

 :یافته ها

درصد مرد بودند.با توجه به نتایج مطالعـه،تاثیر شـکل   50درصد افراد شرکت کننده در مطالعه زن و50

دندان هاي قدامی بر زیبایی لبخند از نظر افراد با جنسیت مختلف متفاوت بود.ولی بر اسـاس سـن و   



 

 

                                                                                                                   

 

ت نسبت به شکل دندان ها هیچ اختالف معنی داري وجود نداشت.مراجعین امتیـازات  میزان تحصیال

کامالً متفاوتی به اینسیزورهاي مربعی،گردمربعی و گـرد دادنـد.بطوري کـه میـانگین امتیـازات بـراي       

اینسیزورهاي مربعی به صورت چشمگیري کمتر از دو شکل دیگر اینسیزور بود.وهمچنین طبق نتـایج  

(هـر دو  4یشترین تصویرهاي مورد انتخاب از نظر سن ،جنس و میزان تحصیالت تصویربدست آمده،ب

بودن   Round(بر اساس 1)و تصویرflatزاویه مزیال و دیستال هاي سانترال و لترال گرد شده و کانین 

 بود. )Pointedهردو زاویه دندانهاي سانترال ولترال وهمچنین کانین

 

 :نتیجه گیري

ت افراد عادي،درك زیباشناسی آنها را از شکل دندانهاي قدامی تحت تاثیر قـرار  سن و میزان تحصیال

،و اینسـیزورهاي گـرد   افـراد مـی باشـد   نمی دهد.شکل اینسیزور عامل اصلی سـلیقه زیبـایی شناسـی    

 از نگـاه مـردان   شکل دندان کانین بر مشاهدات زیباشناسی افراد عادي و .انتخاب شدندزیباترین نوع 

 نداشت. تاثیر چندانی
 

 :کلمات کلیدي

 عکس درك زیبایی لبخند، دندان هاي قدامی، زیبایی لبخند،



 

 

                                                                                                                   

 

 فهرست مطالب

 صفحه                عنوان 

 1 ............................................................................................................ قیتحق طرحـ  اول فصل

 1 .......................................................................................................................................... مقدمه -1-1

 3 .................................................................................................................................. :مسئله بیان -2-1

 10 ........................................................................................................... :کلیدي هاي واژه تعریف -3-1

 10 ........................................................................................................................... قیتحق اهداف -4-1

 10 ....................................................................................................................... : یاصل هدف -1-4-1

 10 ....................................................................................................................... :فرعی اهداف -2-4-1

 11 .................................................................................................................. :يکاربرد اهداف -3-4-1

 11 ..................................................................................................... : تحقیق اتفرضی و سواالت -5-1
 

 12 ........................................................................................................ متون یبررسـ  دوم فصل

 12 ........................................................................................................................................ متون یبررس
 

 19 ..................................................................................................... روشها و موادـ  سوم فصل

 19 ............................................................................................................................. تحقیق روش -1-3

 20 ............................................................................................................................... :مطالعه نوع -2-3

 20 ............................................................................................................................ :آماري جامعه -3-3

 20 ..................................................................................................... :اطالعات آوري جمع روش -4-3

 20 ................................................................................................................. :آمار استخراج روش -5-3

 20 ..................................................................................................................... :یاخالق مالحظات-6-3
 

 21 ......................................................................................................... جینتـــاـ  چهارم فصل
 

 30 ........................................................................................... يریگ جهینت و بحثـ  پنجم فصل

 30 .......................................................................................................................................... بحث-1-5



 

 

                                                                                                                   

 

 33 .............................................................................................................................. :يریگ جهینت -2-5

 34 ............................................................................................................ :شنهاداتیپ و ها هیتوص -3-5

 34 ............................................................................................................ :مشکالت و تهایمحدود -4-5

 35 ................................................................................................................................................... :منابع

 



 

 

                                                                                                                   

 

 ست جداولفهر

 صفحه                  عنوان

 21 ........ شکل 6میانگین تاثیرشکل دندانهاي قدامی بر زیبایی مطلوب لبخند در بین سنین مختلف در  -4-1جدول 

 23 .............................................................................................. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه  -4-2جدول 

 24 ....... شکل 6و مردان در میانگین تاثیر شکل دندانهاي قدامی بر زیبایی مطلوب لبخند در بین زنان  -4-3جدول 

 25 ...................................................................................................... با دو گروه مستقل tنتایج آزمون  -4-4جدول 

 26 ........ شکل 6میانگین تاثیر شکل دندانهاي قدامی بر زیبایی مطلوب لبخند در بین تحصیالت مختلف در  -4-5جدول 

 28 ............................................................................................. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه   -4-6جدول 

 29 ..................................................................................................... نتایج ضریب همبستگی پیرسون  -4-7جدول 

 

  



 

 

                                                                                                                   

 

 نمودارها ست فهر

 صفحه                  عنوان

 22 ..... شکل 6مختلف در  میانگین تاثیر شکل دندانهاي قدامی بر زیبایی مطلوب لبخند در بین سنین  -4-1 نمودار

 25 ......... شکل 6مردان در  میانگین تاثیرشکل دندانهاي قدامی بر زیبایی مطلوب لبخند در بین زنان و -4-2نمودار 

 27 ....... شکل 6مختلف در  ین تاثیرشکل دندانهاي قدامی بر زیبایی مطلوب لبخند در بین تحصیالت میانگ  -4-3نمودار 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

 طرح تحقیق

 



...................دامی بر زیبایی لبخند درك شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل قر شکل دندان هاي اث

 

 

                                                                                                                   1 

 

 مقدمه -1-1

زیبایی در دندانپزشکی مدرن اهمیت روزافزونی یافته و مترادف با ایجـاد ظـاهري متناسـب و طبیعـی     

زیبـایی   فراد است و دهان به عنوان اساسا تعیین ظاهر فیزیکی در. صورت مهم ترین فاکتور )1( است

و تنها با آگاهی از  استبنابراین کنترل اثرات زیبایی در درمان ها ضروري  )2(صورت مدنظر می باشد.

 )3(حاصل می شود. لبخنداري آن در حین روابط متعادل کننده بین دندانها و نسوج نرم و برقر

افراد به طور عمـده بـه دهـان و چشـم گوینـده      حقیقت این است که در برخوردهاي اجتماعی توجه 

جلب می شود. از آنجاییکه دهان مرکز ارتباط در صورت اسـت لبخنـد نقـش مهمـی را در توصـیف      

 )5(حاالت صورت بازي می کند و براي اظهار توافق، دوستی، قدردانی و تحسین ضروري است.

فـزایش تـأثیر وي بـر روابـط اجتمـاعی      یک لبخند جذاب و زیبا مطمئناً مقبولیت فرد را در جامعه با ا

بهبود می بخشد. از سوي دیگر یک لبخند نامطلوب و نازیبا حتی به عنوان یک نقص فیزیکـی تلقـی   

می شود. در اغلب موارد خواست زیبایی، بیماران را به انجام درمان هـاي دندانپزشـکی ترغیـب مـی     

است و در اغلـب مـوارد متـأثر از     subjectiveبهرحال زیبایی مطلق نبوده و یک وضعیت  )2 -4(نماید.

 )5(فاکتورهاي فرهنگی، قومی و سالیق شخصی می باشد.

جذابیت چهره نقش مهمی در روابط اجتماعی دارد و موفقیت تحصیلی، ارتقاي جایگاه شغلی و حتی 

  )6(رضایتمندي خانوادگی را تحت تأثیر قرار می دهد.

مثبتی دریافت می کنند. جذابیت چهره با اعتماد به نفـس  افراد با چهره جذاب بازخوردهاي اجتماعی 

و سالمت روانی افراد مرتبط است و تحت تأثیر عواملی مانند فرهنـگ، وضـعیت اجتمـاعی و میـزان     

زیبـایی چهـره   «تحصیالت قرار دارد.اما از تمامی این تفاسیر می توان به این نتیجه اساسی رسـید کـه   


