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Abstract  
Background: Smile is one of the most important factors determining the attractiveness of a person 
and has an important role in his mood and influence on others. 
Objective: The aim of this study was to evaluate the smile satisfaction and its related indicators in 
the students of School of Dentistry affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. 
Methods: This cross sectional study was conducted on 80 students of School of Dentistry in Qazvin 
during 2013-2014. Digital photograph was provided from students’ smile. Smile esthetics of 
pictures was evaluated by three faculty members of restorative and orthodontics departments based 
on visual analogue scale. Smile satisfaction was evaluated by the students.  Smile line ratio, buccal 
corridor ratio and symmetric ratio were measured by Photo shop CS5 software. Data were analyzed 
using Pearson’s correlation coefficient.  
Findings: Mean smile esthetics score was 59±10.5 and 71±9.4 in male and female students, 
respectively and the difference was statistically significant. Mean self-reported smile satisfaction 
was 73.7±7.8% and 72.4±17.9% in male and female students, respectively and the difference was 
not statistically significant. Smile line ratio was significantly different between male and female 
students, but the differences in buccal corridor ratio and symmetric ratio was not statistically 
significant. There was positive significant correlation between smile line ratio and smile esthetics 
score. Among the morphometric indices, only smile line ratio had significant correlation with smile 
satisfaction in male students. 
Conclusion: The correlation between smile line ratio and smile satisfaction indicates the high 
capability of this morphometric index for evaluating smile satisfaction.  
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 دارد.  جذابیت فرد است و در روحیه فرد و تأثیر وي بر اطرافیان نقش بسزایی کننده نییتععوامل  نیتر مهملبخند یکی از  زمینه:
 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.هاي مرتبط با آن در دانشجویان دندانارزیابی رضایت از لبخند و شاخصمطالعه به منظور  هدف:

پزشکی قزوین انجـام  نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشکده دندان 80بر روي  1392-93این مطالعه  توصیفی در سال تحصیلی  ها:مواد و روش
ي ترمیمی و ارتودنسی بر مبنـاي مقیـاس   ها بخششد. تصویر رقمی از قسمت لبخند افراد تهیه و زیبایی لبخند توسط سه نفر از اعضاي هیأت علمی 

ي هـا  شـاخص شونده ارزیابی گردید. متغیرهاي مربوط بـه   یشآزمامشابه بصري ارزیابی شد. همچنین میزان رضایت از لبخند توسط خود دانشجویان 
پیرسـون تحلیـل   همبسـتگی  ها با آزمـون  یري و دادهگ ندازها CS5فتوشاپ  افزار نرمنسبت خط لبخند، نسبت باکال کوریدور و نسبت قرینگی توسط 

 شدند.
 نظـر  ازامتیاز بود که  100از  71±4/9و  59±5/10میانگین کلی زیبایی لبخند دانشجویان پسر و دختر براساس نظر متخصصین به ترتیب ها:  یافته

 4/72±9/17و % 7/73±8/7%هاري به ترتیب داري داشت. میانگین کلی رضایت از لبخند دانشجویان پسر و دختر براساس خوداظ یمعنآماري تفاوت 
، ولـی در مـورد   داري وجـود داشـت   یمعننسبت خط لبخند تفاوت  نظر ازبین دانشجویان پسر و دختر  داري نداشت. یمعنآماري تفاوت  نظر ازبود که 
با زیبایی لبخند دانشجویان براساس نظـر   دار نبود. همبستگی بین نسبت خط لبخند یمعنکوریدور و نسبت قرینگی بین دو جنس، تفاوت باکال نسبت 

 دار داشت. یمعن، تنها نسبت خط لبخند با رضایت از لبخند پسرها ارتباط مورفومتریکهاي دار و مثبت بود. در بین شاخص یمعنمتخصصین 
در ارزیـابی   مورفومتریـک  خصقابلیـت بـاالي ایـن شـا     دهنده نشانهمبستگی بین نسبت خط لبخند با رضایت از لبخند دانشجویان  گیري:یجهنت

 . استرضایت از لبخند 
 

  پزشکی زیباییلبخند، زیبایی لبخند، دندان ها:یدواژهکل
 
 

:مقدمه 
ظاهر دندانی خصوصـیت مهمـی در تعیـین جـذابیت          

هـاي اجتمـاعی فـرد    بـر ارتبـاط  تأثیرگـذار  چهره و عاملی 
هـاي  ناند که افـراد بـا دنـدا   ها نشان دادهتحقیق )1(است.

تـر  تر و محبوبتر، باهوشجذاب و لبخند هماهنگ، جذاب
 )2(رسند.از افراد فاقد این صفات به نظر می

کننده جهت زیبایی این است کـه  تقاضاي بیمار مراجعه    
زیبا یا حداقل طبیعی دیده شود. این هـدف بـا شـناخت و    

حذف خصوصیات نامطلوب در لبخند بیمـار و صـورت وي   
ست. بعضی از خصوصیات دندانی به آسانی در پذیر اامکان

تـر  لبخند فرد قابل شناسایی هستند، ولی بعضی دیگر کـم 
شوند و ممکن است در نتایج زیبایی تداخل ایجاد درك می

هاي مختلف از جمله کنند. لبخند نازیبا نتیجه تداخل یافته
 )3(هاست.بافت نرم و دندان

 دـان دادن لبخنـنش اـعوامل در زیبیکی از  خط لبخند     



    47ن                                                                             هاي مرتبط با آن در.../ دکتر بهاران رنجبر امیدي و همکارارضایت از زیبایی لبخند و شاخص   

 
 ياهـ هتغییراتـی کـه در عضـل    ،که با افـزایش سـن   است

 .شـود دهد، دچار تغییر میها رخ میها و دندانصورت، لب
هـاي  هاي دندانخط لبخند به عنوان ارتباط بین قوس لبه

شـود و بـه   قدامی فک باال و قوس لب پایین تعریـف مـی  
 )4(باشند.آل، این دو قوس باید با هم موازي طور ایده

است که بـه  آن ابعاد افقی  ،دیگر ارزیابی لبخندعامل      
بـه   باکال کوریدور .شودشناخته میباکال کوریدور عنوان 

عقـب  هـاي  بین سمت خارجی دندان موجودفضاي منفی 
شـود کـه بـه    دهان حین لبخند گفته می و گوشهفک باال 

 )5(.شودصورت فضاي تاریکی ظاهر می

لبخنـد زیبـا    یکی از اجزايبه عنوان نیز ند تقارن لبخ     
خـط میـانی   دندانی با خط میانی ارتباط  .شودمحسوب می

 .در لبخنـد ضـروري اسـت   هماهنگی صورتی جهت ایجاد 
صـورتی و   خـط میـانی   اگرچه وجود حداقل عدم تقارن در

زیادي بر عمده اثر ناهماهنگی اما  ،دندانی قابل قبول است
شناخت اجـزاي لبخنـد   . داردتی صور -دندانیروي زیبایی 

جهت مرجعی دهد تا را میامکان این  پزشکدندان زیبا به
 )6(.دسترس داشته باشد ایجاد لبخند مورد رضایت بیمار در

 درك ارتبـاط مطالعه جهان بین و همکـاران در مـورد        
زنان  در آنگیري شکل اندازه هايشاخص با لبخند زیبایی

نشان داد  ارتودنسی سابقه بدون و اکلوژن طبیعی با ارايد
، در زیبایی باکال کوریدورخط لبخند، قرینگی لبخند و که 
به عالوه زیبایی لبخنـد افـراد    )7(.دنندار د نقش مهمیلبخن

مشـابه  عـدم کشـیدن دنـدانی     دنسی شـده بـه روش  وارت
طبق مطالعـه  که اکلوژن طبیعی دندان داشتند.  ي بودافراد

د پـر بایـد از عـریض شـدن     زاچریسون جهت ایجاد لبخنـ 
با  )8(هاي ارتودنسی اجتناب کرد.طی درمان باکال کوریدور

هـاي ضـد و نقـیض در رابطـه بـا      توجه بـه وجـود یافتـه   
بـا   هاي مرتبط با رضـایت از لبخنـد ایـن مطالعـه    شاخص

هاي مرتبط با آن ارزیابی رضایت از لبخند و شاخص هدف
اه علــوم پزشــکی دانشــگدر دانشــجویان دانشــکده دنــدان

 پزشکی قزوین انجام شد.  
 

ها:مواد و روش 
 دانشجـوي دانشکـده  80بر روي  یفیتوصاین مطالعه      

پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی قـزوین در سـال       دندان
انجام شد کـه بـه صـورت تصـادفی      1392-93تحصیلی 

به آزمایش عبارت بودنـد  افراد  انتخاب شدند. شرایط ورود
 از:

بودن خـط میـانی    off، ریختگی دندانیهمبهنداشتن      
هـاي ناحیـه زیبـایی، حـداقل و     فک باال، نکشیدن دنـدان 

یا  tooth show(ها حداکثر نبودن میزان دیده شدن دندان
نداشتـن خط لبخند بلند یا کوتاه)، نکشیدن هیچ دندانی به 

هاي قدامی، تیره نبودن جز دندان عقل، عدم ترمیم دندان
هـاي قـدامی،   عدم وجود فضا بـین دنـدان   ها،رنگ دندان

در   cantانگـل و نبـودن   1وجود روابط اکلـوزالی کـالس   
عـدم وجـود یکـی از شـرایط ورود      )9(هـاي دنـدانی.  قوس

 شد. مطالعه باعث خروج فرد از مطالعه می
از مطالعه افراد جهت شرکت در  تیپس از کسب رضا     
تصـویر   5 ،کسـان ی طیتحت شرافرد در حالت لبخند و  هر

 D500EOS Canonدیجیتالی توسـط دوربـین   استاندارد 
پزشـکی مسـلط بـه    به وسیله یکی از دانشـجویان دنـدان  

صـفحه  کـه   ياگونـه  بـه شـد؛   هیتهاصول تصویربرداري 
عمـود   تالیساج میانی صفحهفرانکفورت به موازات افق و 

متـر بـود و   سانتی 30باشد. فاصله لنز دوربین تا فرد بر لنز 
 11پزشکی مشـخص در سـاعت   در صندلی دندان عکاسی

ـ   Posed smileصبح انجـام شـد.    د ارادي، ایسـتا و  لبخن
 جـاد یا Cheeseقابل تکرار است که پس از گفـتن کلمـه   

 عکـس  نیتـر یعـ یطب ر،یتصـو  5 نیسپس از ب) 10(.شودمی
نتخاب، معیارهاي ا. شد انتخاب توسط متخصصان ترمیمی

ـ بودن تمام نقاط مـورد ن واضح  زین و بودن لبخند نهیقر  ازی
ـ مورفومتري هـا شـاخص  محاسـبه  يبرا ـ . از ابـود  کی  نی

بـه شـکل   چانـه   يتا بـاال  ینیب ریدهان از ز یهناح مرحله،
در  دیبـه صـورت اسـال    ریتصاو سپس شد. دهیبر لیمستط
قـرار   شماره کی عکس هر ریو زند درآمد ه پاورپوینتبرنام

 داده شد. 
مقیـاس   يبـر مبنـا   ریصـاو از ت کیلبخند هر  ییبایز     

ـ ارزمشابه بصري  ـ ا شـد.  یابی  يروا بـرا  يروش ابـزار  نی
اسـت   رهیدرد و غ ،ییبایز درك احساس فرد اعم از نییتع
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 دهیمختلـف بـه اثبـات رسـ     یق هايدر تحقکه روایی آن 

ـ یم 100کاغذ  کدر ی يبنددرجه نیدر ا )9(است.   يمتـر یل
از آن فـرد  احسـاس   يمبنـا  بـر  ریتصو هپس از درج شمار

ـ  زده شد.کاغذ عالمت  يهاخانه از یکی يعکس رو  هخان
. ارزیـابی  بـود  لبخند نیباتریز 100 هو خان نیباتریصفر ناز

هر تصویر دو هفته بعد دوباره توسـط متخصصـین تکـرار    
ـ بـه ا  نیانگیم يبر مبنا لبخندي بنددرجهشد.  صـورت   نی

 يهـا و به فاصله بسیار بدرا  20که نمره صفر تا  انجام شد
بسـیار خـوب      و  خـوب  ،قابل قبـول  ،بد بیبه ترتیی تا 20
  شد. يبندمیتقس
 شـد  نیـی تع ریتصـو  هـر  يرو رینقاط زدر مرحله بعد،      

 .)1(شکل شماره 

 
C: یانیم يایثنا يهادندان هبرند هلب نینقطه ب نیتریو تحتان نیتریانیم.  

RL  وLL: راست و چپ در  يکنار يایثنا يهادندان برنده هاست واقع بر لب ینقاط
  .دینمایم برنده را در آن نقطه قطع هلب یمحور طول کهی محل

LCh  وRCh: ها. ی لبداخل هگوش 
CLa: مقابل و پایین (درست پایین لب انحناي فوقانی بر واقع نقطه ترینمیانی 
 ). Cنقطه 
LCu  وRCu: اال.ب نیش يهاسطوح دندان نیتریاست واقع بر خارج ینقاط  
LLa  وRLa: و مقابل نییدرست پا( نییلب پا یفوقان ياست واقع بر انحنا ینقاط 
 ). RLو  LL نقاط

CLow: لب باال یتحتان يانحنا ينقطه رو نیتریو تحتان یانیم 

خط لبخنـد،   نسبت(لبخند  کیمرفومتر يهاشاخصسپس 
ی) طبـق مطالعـه    نگـ یقر و نسـبت باکال کوریـدور  نسبت 

 )11(شد:محاسبه  ریز فرمول با راجش و همکاران
 طول عمود بر قوس لب باال                              

  طول عمود بر قوس لب پایین                     =نسبت خط لبخند 
ابـزار   نسبت ابتدا نقاط ذکر شده بـا  نیا همحاسب يبرا     

ـ  يرو بـر  یافق یخط و نییتع تصاویر يروگیري اندازه  هلب

 کـه از نقـاط  ترسیم شد؛ به طـوري   ایثنا يهادندان هبرند
LL و RL ه عمود از نقط هفاصلسپس  .کند عبورC  نیاتا 

ـ گانـدازه کش مخصوص خطخط با   ی. خـط افقـ  شـد  يری
لـب   یفوقـان  هواقع بر لب LLaو  RLaنقاط  از نیز دیگري

ـ تـا ا  CLa هعمود از نقطـ  هو سپس فاصل میترس ناییپ  نی
ـ نما يعمود يهادازهشد. اني ریگخط اندازه قـوس   گـر انی

 میبود و از تقسـ  باالي ایثنا يهانسبت به دندان ناییلب پ
به دسـت آمـد.    ، نسبت خط لبخندگریکدیدو مقدار بر  نیا
و  نییپـا  قوس لـب  نیب یکننده هماهنگانیشاخص ب نیا

   .ستباال يایثنا يهادندان
کوریـدورهاي باکـال طبـق مطالعـه راجـش و      نسبت      

  )11(:شد محاسبه ریزان با فرمول همکار
 

 دندان نیش در LCu و  RCuفاصله بین نقاط                                 
     = نسبت کوریدور باکال

 هاي لبدر گوشه LCh  و RCh فاصله بین نقاط                             
 

ـ    نیبه ا          نقـاط  نیتـر یخـارج  نیصورت کـه فاصـله ب
ـ RCuو  LCu (نقاط شین يهادندان ـ   ز) و نی  نیفاصـله ب

LC  وRC ـ و در نها شد يریگاندازه ی نگـ ینسـبت قر  تی
ـ فرمـول ز طبق مطالعه راجش و همکاران بـا    محاسـبه  ری

             )11(:دیگرد

 Claتا  RChفاصله  + Clowتا  RChفاصله از                       
 Claتا  LCh فاصله + Clowتا  LChفاصله از                            =نسبت قرینگی 

 

معیــار و نمودارهــاي از میــانگین حســابی و انحــراف      
مربوطه جهت توصیف میزان رضایت از لبخند استفاده شد. 

ها و  همچنین ارتبـاط  جهت تعیین همبستگی بین شاخص
پیرسـون اسـتفاده شـد.      همبسـتگی ها با سن افـراد از  آن

و آزمـون   18SPSSافـزار آمـاري   اده از نـرم ها با استفداده
 آماري مجذور کاي تحلیل شدند.  

 
هاافتهی : 

 5/57نفــر ( 46نفــر دانشــجوي مــورد مطالعــه  80از      
درصد) پسر بودند. میانگیـن  5/42نفر ( 34و دختر درصد) 

 خط لبخند، نسبـت هاي مورفومتریـک نسبت کلی شاخص
ـ کوریدور باکال  ،  82/0±13/0ه ترتیـب  و نسبت قرینگی ب

به دست آمد. بین دانشـجویان   0/1±04/0و  05/0±59/0
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دار معنـی  پسر و دختر از نظر نسـبت خـط لبخنـد تفـاوت    

)، ولـی در مـورد نسـبت    P=009/0داشـت ( د جـو وآماري 
دار نبـود  کوریدور باکال و نسبت قرینگی این تفاوت، معنی

 ).1(جدول شماره 
 

لبخند  فومتریکهاي مورمیانگین شاخص -1جدول 
 دانشجویان برحسب جنسیت

 
 جنسیت     

 شاخص
 پسر

 نفر) 34(
 دختر

 نفر) 46(
 کل

 نفر) 80(
 سطح 

 داريمعنی
 009/0 81/0 85/0±12/0 77/0±13/0 نسبت خط لبخند

 32/0 59/0 6/0±06/0 58/0±05/0 نسبت کوریدور باکال
 54/0 99/0 0/1±03/0 99/0±05/0 نسبت قرینگی لبخند

 

میانگین کلی رضایت از لبخند دانشجویان پسر و دختر     
و  7/73±8/7خوداظهاري دانشجویان بـه ترتیـب   براساس 

دار آماري نداشت (جدول بود که تفاوت معنی 9/17±4/72
 ).  2شماره 

 
فراوانی رضایت از لبخند دانشجویان براساس  -2جدول

 برحسب جنسیت اظهاريخود
 

 جنسیت
 بندي لبخنددرجه

 کل
 سطح

 بد داريمعنی
 قابل 

 قبول
 خوب

 بسیار
 خوب

 دختر
 46 6 36 2 2 فراوانی

483/0 

 100 13 3/78 3/4 3/4 درصد

 پسر
 34 3 28 3 0 فراوانی
 100 8/8 4/82 8/8 0 درصد

 کل
 80 8 62 5 2 فراوانی
 100 4/10 5/80 5/6 6/2 درصد

 

اسـاس  راز لبخنـد دانشـجویان ب  میانگین کلی رضایت      
ر و دختـر  دانشجویان پسو در  66±4/11نظر متخصصین 

تفـاوت  به دست آمد کـه   71±4/9و  59±5/10به ترتیب 
ــود (   آن ــی دار ب ــاري معن ــر آم ــا از نظ ). در >001/0Pه

لبخند بد وجود دختر براساس نظر متخصصین دانشجویان 
که در دانشجویان پسر لبخند بسیار خوب  حالینداشت. در 

دانشجویان  لبخند رضایت ازبا  یتجنس رابطه. نداشت وجود
 ).P=001/0دار بود (براساس نظر متخصصین معنی

بت خــط لبخنــد در رفومتریــک نســوهــاي مشــاخص     
تـی   حسـب زیبـایی لبخنـد بـا آزمـون      دانشجویان پسر بر

) ولی در نسبت قرینگی >05/0P( داري داشتتفاوت معنی
 .دار بودندمعنی اوتففاقد ت و نسبت باکال کوریدور لبخند،

در دانشـجویان   رفومتریـک وهـاي م کـدام از شـاخص  هیچ
 ي نداشتند.  دارتفاوت معنیدختر برحسب خوداظهاري 

 از پیرسون بین نسبت خط لبخند با رضایتهمبستگی      
دار و متخصصـین معنـی   نظـر  براسـاس  دانشجویان لبخند

رفومتریک وهاي مبین سایر شاخص). P=01/0مثبت بود (
 نظــر براســاس دانشــجویان لبخنــد از لبخنــد بــا رضــایت
  دار اظهـاري دانشـجویان رابطـه معنـی    متخصصین و خـود 

 دست نیامد.به
 
گیري:بحث و نتیجه   

بـیش  متخصصین،  نظر براساساین مطالعه نشان داد      
رضـایت   و داشـتند  خـوب  لبخنـد  دانشـجویان  از نیمی زا

لبخنـد   از بـاالتر  دختـر  دانشـجویان  لبخند از متخصصین
لبخند دانشجویان  از رضایت در ولی بود، پسر جویاندانش

دختـر   و پسر دانشجویان تفاوتی بین خوداظهاري راساسب
رضایت  با لبخند خط نسبت بین همبستگی .نشد شاهدهم
دار و معنـی  متخصصین نظر براساس دانشجویان لبخند زا

ـ  از رضـایت  بـا  لبخنـد  خـط  نسبت بین بود. مثبت د لبخن
بـا   یتجنس بین رابطه .آمد دسته ب دارمعنی رابطهپسرها 

قابلیـت   دهنـده نشـان کـه   بود دارمعنی لبخند، خط بتنس
در یـک   .اسـت لبخنـد   از رضایت ارزیابی در لبخندباالي 

باالتري از خط لبخند مـوازي در دخترهـا و   مطالعه میزان 
باالتري از خط لبخند معکوس در پسـرها مشـاهده   میزان 

   )11(شد.
اســـاس در مطالعـــه حاضـــر، رضـــایت از لبخنـــد بر     

داري خوداظهاري در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنـی 
آندرا و همکاران نیز مشخص شد  براساس مطالعه نداشت.

انی بر زیبایی لبخنـد اثرگـذار   ت دندکه بعضی از خصوصیا
قابل درك توسط دانشجویان عمومی ها آن اما همه ،است
درك زیبایی لبخند از دیدگاه متخصصـین   )12(ود.هند بنخوا
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دهنـده  داري داشت که نشـان با جنسیت افراد ارتباط معنی

تر متخصصین در ارزیابی زیبایی لبخند است. با دقت بیش
ت در این تحقیق سه نفـر از اعضـاي هیـأ   که توجه به این

ــد      ــایی لبخن ــی زیب ــی و ارتودنس ــش ترمیم ــی بخ علم
مچنین بـا وجـود نسـبت    ردند و هدانشجویان را ارزیابی ک

توان نتیجه گرفت ، می)70/0توافق باالي آلفاي کرونباخ (
داوران باالتر بودن نسبت خط لبخند دختران را تشـخیص  

ــد ــد   دادن ــایی لبخن ــاالتري از زیب ــایت ب ــن رو رض و از ای
 دانشجویان دختر بیان کردند.

رفومتریک بررسی شـده، تنهـا   وهاي مدر بین شاخص     
داري بـا رضـایت از لبخنـد    خط لبخند ارتباط معنی نسبت

پسران داشت. همچنین ارتباط بین نسبت خـط لبخنـد بـا    
اسـاس نظـر متخصصـین،    لبخند دانشجویان بررضایت از 

گـر اهمیـت ایـن شـاخص در درك     دار بود که بیـان معنی
قوس لبخند صاف بـه  رسد نظر میزیبایی لبخند است. به 

شـود. بـه   جذابیت لبخند میداري باعث کاهش طور معنی
و همکاران خط لبخند یک ابزار قابـل اسـتناد   پاسیا  عقیده

ـ  در زیبایی از لبخند است  ثیر سـن و  أو خط لبخند تحـت ت
 )13(د.گیرافراد قرار می یتجنس
که قـوس لبخنـد    نشان داد نیز کر و پارخهاي همطالع     
س تـرین قـو  مورد پذیرش ،آل و همخوان با لب پایینایده

 نشـان داد گولرم  مطالعهتنها  )15و14(.شودلبخند شناخته می
 )16(.تر استکه قوس لبخند صاف در آقایان جذابشد 
 2/53باکـال   در مطالعه حاضر شاخص نسبت کوریدور    

بود. در لبخنـد  در پسران درصد  8/43و درصد در دختران 
بت ولی این نس باالتر بود،باکال  زیبا میزان نسبت کوریدور

 کـدام از  داري بـا رضـایت از لبخنـد در هـیچ    ارتباط معنـی 
نیز هیچ ارتبـاطی بـین   مکنامارا در مطالعه  ها نداشت.گروه

نتـایج   )17(.باکال با زیبایی لبخند نشان داده نشـد  ورکورید
العه مک لود و همکـاران بـود   این مطالعه مطابق نتایج مط

را بررسی یکا تفاوت لبخند بین افراد ساکن کانادا و آمرکه 
 کوریدور، ها شامل باکالآنبررسی مورد کردند. متغیرهاي 

ها آن. اکلوزال و خط میانی فک باال بود cant نمایش لثه،
داري در همـه متغیرهـا   نشان دادند که تفاوت بالینی معنی

دو گروه مـورد مطالعـه مشـاهده    در  کوریدور باکال به جز
         جه گرفت کـه انـدازه  یک نتیاتسیستم یک مطالعه )18(شد.

در  )19(ثیري نـدارد. باکال کوریـدور بـر جـذابیت لبخنـد تـأ     
تحقیق حاضر نیز نسـبت کوریـدور باکـال در افـراد مـورد      

یدور باکال بود و حداقل و حداکثر کور 8/0تا  41/0مطالعه 
 وجود نداشت.  

داري در این تحقیق نتیجه آزمون آماري تفاوت معنـی      
بـا   کهقرینگی و رضایت از لبخند نشان نداد را بین نسبت 

بـر  ) 5(مطابقت داشـت. مطالعه زاچریسون و همکاران یافته 
 ،عـدم تقـارن  حداقل توان نتیجه گرفت که این اساس می

 یی لبخنـد قضاوت فرد در رابطـه بـا زیبـا    را در راقل اثدح
 دارد.
خـط  رسد به نظر می، طبق مطالعه حاضر کلیبه طور      

کال کوریدور نقش مهمی در رضـایت از لبخنـد   لبخند و با
کنند و نسـبت قرینگـی نقـش مهمـی در زیبـایی      ایفا می

 لبخند ندارد.
 
گزاري:سپاس   

پزشکی عمومی مقطع دنداننامه برگرفته از پایاناین مقاله      
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