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Background and Aims: Dental aesthetics has become an important issue in contemporary
society. This study was designed to evaluate the patients’ satisfaction with their dental
appearance and tendency to improve dental aesthetics.
Materials and Methods: In this descriptive study, a questionnaire with 17 questions was
used to collect data from 200 patients referred to the dental school of Isfahan University of
Medical Sciences from April-July 2019. A valid and reliable self-administrative
questionnaire consisted of questions about the appearance of anterior teeth, receiving
cosmetic treatments, and favorite aesthetic dental treatments was designed and used. Data
were fed into SPSS22 and analyzed by Mann-Whitney, Kruskal Wallis and Spearman
correlation tests (α=0.05).
Results: Among the participants, 27.5% (n=45) were dissatisfied with the appearance of
their anterior teeth and the major reason for this dissatisfaction was related to the tooth color
(35.8%, n=71). It was also observed that approximately 84% (n=168) of the patients had a
history of smile concealment because of their teeth appearance. Among cosmetic dentistry
treatments, aesthetic restorations were more commonly used than other treatments (20.5%,
n=41). However, the most desired cosmetic treatments were teeth whitening (78.4%,
n=156). There was no significant relationship between the satisfaction with the appearance
of teeth and interest in the orthodontic treatment with age and education level (P=0.6).
Conclusion: Teeth color was the most important factor determining the degree of
satisfaction with the appearance of teeth. Most of subjects desired to receive an aesthetic
dental treatment and teeth whitening was the most popular aesthetic dental treatment.
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1

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٤مرداد (١٤٠٠

بررسي سطح رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي دندانها در بيماران
مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مائده قاسمي ،١رضا شريفي ،٢بهاره طحاني

*،٣

 -١استاديار گروه آموزشي دندانپزشكي ترميﻤي و زيبايي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران؛ عﻀو مركز تحﻘيﻘات مواد دنداني،
پژوهشكده علوم دندانپزشكي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 -٢دانشجوي دندانپزشكي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران؛ عﻀو كﻤيته تحﻘيﻘات دانشجويي ،دانشكده دندانپزشكي،
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 -٣دانشيار گروه آموزشي جامعه نگر ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران؛ عﻀو مركز تحﻘيﻘات دندانپزشكي ،پژوهشكده
علوم دندانپزشكي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران

اطﻼعات مقاله

چكيده
زمينه و هدف :زيبايي دندان به يك مﻘوﻟه بسيار مهم در جامعه امروز تبديل شده است .هدف از اين مطاﻟعه
بررسي ميزان رضايت بيﻤاران از ظاهر دندان و گرايش آنها به سﻤت بهبود زيبايي دندان بود.
روش بررسي :در اين مطاﻟعه توصيفي جهت جﻤع آوري اطﻼعات از  ٢٠٠بيﻤار مراجعه كننده به دانشكده
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان )فروردين -تير  (٩٨از پرسشنامهاي شامل  ١٧سؤال استفاده شد.
يك پرسشنامه محﻘق ساخته پايا و روا با سؤاﻻتي در مورد ظاهر دندانهاي قدامي ،درمانهاي زيبايي دريافتي و
درمانهاي مورد عﻼقه براي زيبايي طراحي و استفاده شد .دادهها در  SPSS22وارد شده و با تستهاي
 Mann-Whitneyكروسكاﻟواﻟيس ،و ضرايب هﻤبستگي  Spearmanمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
).(α=٠/٠٥

نتيجه گيري :رنگ دندانها مهمترين عامل تعيين كننده ميزان رضايتﻤندي از وضعيت ظاهري دندانهاي
افراد بود .بيشتر افراد مورد مطاﻟعه عﻼقﻤند به دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي بودند و سفيد كردن دندان
نسبت به ساير درمانها محبوبتر بود.
كليد واژهها :زيبايي دندان ،رضايت بيﻤاران ،تﻤايل به پذيرش درمان
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

٢

وصول٩٩/٠٧/٣٠ :
اصﻼح نهايي٤٠٠/٠٥/٢٢ :
تأييد چاپ٤٠٠/٠٥/٢٥ :

نويسنده مسوول:
بهاره طحاني
گروه آموزشي جامعه نگر ،دانشكده دندانپزشكي،
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
)(Email: Tahani@dnt.mui.ac.ir
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يافتهها %٢٧/٥ :افراد )  ٤٥نفر( از وضعيت ظاهري دندانهاي جلويي خود ناراضي بودند كه عﻤدهترين دﻟيل
اين نارضايتي رنگ دندانها گزارش شد ) ٧١ ،%٣٥/٨نفر( .هﻤچنين مشاهده شد كه حدوداً  ١٦٨) %٨٤نفر(
بيﻤاران مورد مطاﻟعه سابﻘه مخفي كردن ﻟبخند بخاطر ظاهر دندانهايشان را داشتند .در بين درمانهاي
دندانپزشكي زيبايي ،ترميمهاي زيبايي بيشتر از ساير درمانها مورد استفاده قرار گرفته است ) ٤١ ،%٢٠/٥نفر(.
اين درحاﻟيست كه بيشترين عﻼقه به درمانهاي زيبايي مربوط به سفيد سازي دندان بود ) ١٥٦ ،%٧٨/٤نفر(.
ارتباط معنيداري بين ميزان رضايتﻤندي از ظاهر دندانها و عﻼقه به دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي با
سن و سطح تحصيﻼت مشاهده نشد ).(P=٠/٦

نوع مقاله:
مﻘاﻟه پژوهشي

بررسي سطح رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي دندانها در بيﻤاران ...

مائده قاسﻤي و هﻤكاران

دوره  ،٣٤مﻘاﻟه ١٤٠٠ ،١٤
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٣

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٤مرداد (١٤٠٠

مقدمه

مﻘاﻟه پژوهشي

دندانپزشكي براي استفاده از يك راهنﻤا براي تعيين تناسب ،اندازه و

كيفيت زندگي مرتبط با سﻼمت ،به معناي رضايتﻤندي فرد از

شكل دندانهاي قدامي يا تعيين ارتباطات طبيعي آنها با اندازههاي

خصوصيات جسﻤي و روحي اوست كه بر اساس آن فرد قادر به انجام

صورتي وجود دارد ) .(١٠،١١محﻘﻘان دريافتهاند كه درك دندانپزشكان و

فعاﻟيتهاي روزانه خود ميباشد .اين تعريف شامل سﻼمت جسﻤي ،روحي

بيﻤاران از نيازهاي زيبايي از يكديگر متفاوت ميباشد كه باعث ميشود

و رواني و اجتﻤاعي و توانايي انجام اعﻤال روزانه و رضايتﻤندي از نحوه

در برخي بيﻤاران نتيجه زيبايي حاصل از كار دندانپزشك پايينتر از سطح

انجام آنهاست ) .(١از پيامدهاي مهم بيﻤاريهاي دهان و دندان ابعاد

انتظارات بيﻤار باشد ) .(١٢بنابراين با توجه به اهﻤيت رضايت بيﻤار از

رواني و اجتﻤاعي بوده كه در دهههاي پيشين كﻤتر مورد توجه قرار گرفته

خدمات دندانپزشكي دريافت شده ،بايد به اين نكته هم توجه نﻤود كه

است .امروزه كيفيت زندگي مرتبط با سﻼمت دهان و دندان و رسيدگي

عﻼيق بيﻤاران در مورد زيبايي دندانها و ترجيح آنها بايد در طرح درمان

به زيبايي دندانها اهﻤيت قابل توجهي پيدا كرده است .در گذشته اعﻤال

تأثير داده شود تا خدمات دندانپزشكي زيبايي با انتظارات بيﻤار مطابق

دندانپزشكي ترميﻤي ،فﻘط خواستههاي عﻤلكردي هﻤچون ترميم و بهبود

باشد و از اين طريق باعث كاهش شكاف بين ارزيابي دندان پزشك و

خرابيهاي دندان ناشي از پوسيدگي را در بر ميگرفت ) .(٢-٤مطاﻟعات

درك بيﻤار از نيازهاي زيبايي شود ) .(٥در مطاﻟعهاي در تهران ،نشان داده

جديد نشان دادهاند با توجه به اينكه شيوع پوسيدگي دندان رو به كاهش

شد درك مردم عادي از اصول و اجزاي زيبايي دهان و دندانها تا حد

است تﻤركز دندانپزشكي به تدريج از دندانپزشكي عﻤلكردي به سﻤت

زيادي به جز موارد تخصصي از جﻤله خط ﻟبخند معكوس به نظر

دندانپزشكي زيبايي شيفت پيدا كرده است و رسيدگي به زيبايي دندانها

متخصصان نزديك بوده است و پيشنهاد شده بود تا در طرح ريزي

و ظاهر آراسته دندان يكي از دﻻيل اوﻟيه تﻘاضا براي انجام اعﻤال

درمانهاي زيبايي با اطﻤينان باﻻتري نظر مراجعه كنندگان پرسيده شود

دندانپزشكي است ).(٥

).(١٣

موضوع زيبايي در دندانپزشكي هﻤيشه در پرده ابهام بوده است.

اختﻼف در درك از زيبايي ﻟبخند فﻘط محدود به افراد نيست ،بلكه

زيبايي نه يك قانون كامﻼً علﻤي و عيني و نه يك تركيب هنري

در بين فرهنگهاي مختلف هم اين اختﻼف وجود دارد ) .(٥مﻘوﻟه زيبايي

صد درصد است .به هﻤين دﻟيل امكان وضع قوانين محكم و علﻤي براي

يك مﻘوﻟه ديناميك است و در فرهنگهاي مختلف تعريف از زيبايي با

زيبايي وجود ندارد ،اما ميتوان يك سري خطوط راهنﻤا را در نظر گرفت

هم فرق دارد .هﻤچنين اين تفاوت در بين ناحيههاي مختلف ،كشورها و

كه اگر به كار گرفته شوند ،حاصل آن زيبايي مورد قبول است ) .(٦در

ﻼ برخي از آسياييهاي باستاني دندانهاي خود
قارهها نيز وجود دارد .مث ً

سالهاي اخير تﻘاضا براي خدمات مربوط به دندانپزشكي زيبايي شامل

را به صورت عﻤدي سياه ميكردند يا روي ان با سنگهاي گرانبها اينله

سفيد سازي دندان و ارتودنسي و آرايش كلي دندانها افزايش يافته و

ميگذاشند و آن را نشانه نجيب زادگي ميدانستند ).(١٤

مﻘوﻟهاي بسيار مهم هم براي بيﻤاران و هم براي دندانپزشك تبديل شده

درمان هاي زيبايي ،درك و انتظاراتشان از وضعيت زيبايي و ظاهر خود

است ) (٨و در رابطه با اهﻤيت ارتباط كيفيت زندگي با سﻼمت دهان و

تفاوتهايي داشته است .مطاﻟعهاي در كرمان نشان داد اگرچه نزديك

دندان هﻤين مطلب كفايت ميكند كه توجه به كيفيت زندگي مرتبط با

 %٧٠افراد مراجعه كننده به كلينيكهاي دندانپزشكي عﻤومي از ظاهر

زيبايي دندان ،چشم انداز جديدي در تحﻘيﻘات و مراقبتهاي كلينيكي

دندانهاي خود راضي بودند وﻟي در عين حال در  ٦٠درصد افراد تﻤايل به

ايجاد نﻤوده است ).(٦

درمان بليچينگ گزارش شده بود .در افراد با سن باﻻتر و و ضعيت

ميزان رضايت بيﻤاران از ظاهر دندانهايشان بر روي زندگي روزمره و

اقتصادي پايينتر رضايت از ظاهر دندانها كﻤتر ديده ميشد ) .(١٥در

كيفيت زندگيشان تأثير دارد ) .(٩اطﻼعات علﻤي كﻤي در مﻘاﻻت

مطاﻟعه كه اخير ًا در دانش آموزان سالهاي آخر صورت گرفته است نيز
٤
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رسانهها هم به طور عﻤومي بر ﻟبخند زيبا تأكيد ميكنند ) .(٧زيبايي به

در ايران نيز اخيراً با توجه به افزايش آگاهي بيﻤاران از روشهاي

مائده قاسﻤي و هﻤكاران

بررسي سطح رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي دندانها در بيﻤاران ...
مشخص شد ميانگين رضايت از ظاهر دندانها  ٥/٩±٢/٩از ١٥

سال ) ٩٨فروردين -تير  (٩٨مورد بررسي قرار گرفتند .معيارهاي ورود

)كﻤتر از متوسط( بود و تﻘريب ًا نيﻤي از شركت كنندگان خصوصا دختران

شامل سن باﻻي  ١٨سال ،عدم وجود شواهد واضح مبني بر وجود

در مطاﻟعه خواهان نوعي از درمانهاي زيبايي بودند ).(١٦

اختﻼﻻت شناختي و از دست ندادن هيچكدام از دندانهاي قدامي باﻻ و

مطاﻟعات در مورد ميزان رضايت بيﻤاران از ظاهر دندانهايشان و

معيارهاي خروج شامل عدم تكﻤيل يا تكﻤيل ناقص پرسشنامه

گرايش به بهبود زيبايي در جﻤعيتهاي مختلف نشان ميدهد كه درك

)عدم پاسخگويي به بيش از دو سوم موارد( ،انتخاب گزينههاي متعدد

بيﻤاران و ميزان رضايت آنها از وضعيت ظاهركنوني دندانهايشان و

براي يك سؤال بود .نﻤونه گيري تا زمان حصول به حجم نﻤونه

تﻤايل آنها به بهبود زيبايي دندانهايشان متفاوت بوده و تحت تأثير

پيش بيني شده ادامه يافت .اطﻼعات كافي در مورد ماهيت تحﻘيق در

عوامل مختلف دموگرافيك ،اقتصادي و اجتﻤاعي ميباشد و ميبايست

اختيار بيﻤاران قرار داده شد و فرم رضايت اگاهانه از ايشان تهيه شد.

در استراتژيهاي درماني براي بهبود زيبايي مد نظر قرار گيرد ) .(١٧در

هﻤچنين

شﻤاره

مطاﻟعهاي اخير در يﻤن اين نكته با اشاره بر تفاوتهاي موجود در درك

 IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.156مورد تأييد معاونت

بيﻤاران از زيبايي خود بر نﻘش جنسيت ،تحصيﻼت و حتي وضعيت

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ميباشد.

سﻼمت دهان بر رضايت از ظاهر دندانها تأكيد كرده است ).(١٨

اين

طرح

با

كد

اخﻼق

با

مدل نﻤونه گيري به صورت نﻤونههاي در دسترس بود

با اين وجود مطاﻟعات جديد زيادي در ايران در خصوص تغييرات در

) .(Convenienceبا مراجعه به ساﻟن انتظار بخشهاي درماني از هر

نگرش افراد به زيبايي و ظاهر دندانها در مناطق چغرافيايي مختلف با

كدام از افراد خواسته شد كه پرسشنامه حاوي اطﻼعات مربوط به سن،

زمينههاي فرهنگي متفاوت صورت نگرفته است .بنابراين در اين مطاﻟعه،

جنس ،سطح تحصيﻼت ،وضعيت رضايت از ظاهر دندانها ،سابﻘه دريافت

هدف بررسي ميزان رضايت بيﻤاران از وضعيت ظاهر كلي دندانهايشان

درمانهاي دندانپزشكي زيبايي و گرايش به انجام درمانهاي زيبايي را

و گرايش به بهبود زيبايي در بيﻤاران مراجعه كننده به دانشكده

تكﻤيل و هﻤچنين رضايت خود را جهت هﻤكاري در پژوهش به صورت

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بوده است.

كتبي اعﻼم كنند .توضيحات ﻻزم به صورت كتبي در پرسشنامه ذكر و
توسط دانشجوياني كه در بخشها حﻀور داشتند به بيﻤاران ارائه گرديد.

روش بررسي

سؤاﻻت پرسشنامه بر مبناي مطاﻟعهاي مشابه ) (٥طراحي و تعدادي از

مورد مطاﻟعه با استفاده از فرمول زير و ﻟحاظ ميانگين نﻤره رضايت با

محتوا مورد بررسي قرار گرفت .جهت ارزيابي روايي محتوا ،متن ترجﻤه

اطﻤينان  ٩٥درصد و خطاي حداكثر ) ٠/٤٦براساس نظر محﻘﻘين( و

شده به  ٨نفر از متخصصين دندانپزشكي در بخشهاي ترميﻤي ،پروتز و

ﻟحاظ پراكندگي معادل يك ششم رنج نﻤرات ) (٥-٢٥قابل محاسبه براي

جامعه نگر ) ٤نفر ترميﻤي ٢ ،نفر پروتز و  ٢نفر جامعه نگر( داده شد تا

رضايت كل و معادل  ،٣/٣محاسبه و برابر با  ٢٠٠نفر محاسبه شد.

ميزان ارتباط اهداف با سؤاﻻت پيش بيني شده را بر اساس ﻟيكرت ١تا ٣
نﻤره دهي كنند كه نﻤره  ١به عنوان هﻤاهنگي باﻻ نﻤره  ٢هﻤاهنگي

n=z2+δ2
d2

متوسط و نﻤره  ٣هﻤاهنگي ضعيف تعريف شد .سؤالهايي كه نﻤره  ٢و
 ٣دريافت كرده بودند با مشاوره اساتيد تعديل و يا تغيير داده شدند ).(١٩
جهت ارزيابي پايايي ،پرسشنامه در بين  ٦٠نفر از بيﻤاران خارج از مطاﻟعه

بنابراين در اين مطاﻟه  ٢٠٠نفر بيﻤار مراجعه كننده به بخشهاي

اصلي به صورت داوطلب پخش شد و پايايي پرسشنامه توسط آزمون

باﻟيني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان غير از بخش

آﻟفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفت و با نﻤره  ٠/٧٢پايايي تأييد شد.

ترميﻤي و ارتودنسي )بخشهاي تشخيص ،پروتز ،راديوﻟوژي و اندو( در

پرسشنامه نهايي شامل  ١٧سؤال بود كه  ٥سؤال اول در مورد ميزان
٥
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مطاﻟعه حاضر يك مطاﻟعه توصيفي -تحليلي ميباشد .حجم نﻤونه

سؤاﻻت ويرايش و تعدادي ديگر به آن اضافه شد .سپس روايي و پايايي

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٤مرداد (١٤٠٠

رضايت از زيبايي بودكه براساس ﻟيكرت  ٥گزينهاي نﻤره دهي شد كه

فراواني پاسﺦ بيﻤاران به هريك از گزارههاي رضايت بررسي شد و نﻤره

نﻤره  ٥تحت عنوان رضايتﻤندي زياد و نﻤره  ١نارضايتي زياد تعريف شده

كل رضايتﻤندي عددي بين  ٥و  ٢٥به دست آمد .در ادامه سؤاﻻتي در

است .هچنين براي سؤاﻻت رضايت ،نﻤره ميانگين كل و هﻤچنين

رابطه با مخفي كردن ﻟبخند ،موارد اكتسابي مؤثر بر ظاهر دندان هﻤچون

جدول  -١توزيع فراواني رضايت از وضعيت ظاهري ،رنگ ،شكل ،سايز و اندازه و مرتب بودن دندانهاي جلويي در بيماران
خيلي راضي

تا حدودي راضي

بدون نظر

تا حدودي ناراضي

خيلي ناراضي

درصد )فراواني(

درصد )فراواني(

درصد )فراواني(

درصد )فراواني(

درصد )فراواني(

رضايت از وضعيت ظاهري دندانهاي جلويي

)%٠ (٠

)%٦٤ (١٢٨

)%٨/٥ (٧ ١

)%١٧ (٣٤

)%١٠/٥ (٢١

رضايت از رنگ دندانهاي جلويي

)%٠ (٠

)%٥١/٥ (١٠٣

)%١٢/٥ (٢٥

)%٢٣/٥ (٤٧

)%١٢ (٢٤

رضايت از شكل دندانهاي جلويي

)%٠ (٠

)%٥٤ (١٠٨

)%١٥/٥ (٣١

)%٢٠ (٤٠

)%١٠ (٢٠

رضايت از سايز و اندازه دندانهاي جلويي

)%٠ (٠

)%٥٩ (١١٨

)%٢١ (٤٢

)%١٢/٥ (٢٥

)%٧/٥ (١٥

رضايت از مرتب بودن دندانهاي جلويي

)%٠ (٠

)%٥٥/٥ (١١١

)%١١ (٢٢

)%٢٣ (٤٦

)%١٠/٥ (٢١

اعﻤال دندانپزشكي ،ضربه و پوسيدگي پرسيده شد .در مورد سابﻘه

ميانگين سني  ٣٩/٩٥و انحراف معيار  ١١/٠١سال بود .هﻤچنين افراد

دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي نيز سؤاﻻتي پرسيده شد .هﻤچنين

براي بررسي سطح تحصيﻼت به هفت گروه بيسواد ) ،(%١سطح ابتدايي

در مورد عﻼقه بيﻤاران به كارهاي دندانپزشكي زيبايي نيز سؤال پرسيده

) ،(%٦سيكل ) ،(%١٤ديپلم ) ،(%٤١ﻟيسانس ) ،(%٢٦فوق ﻟيسانس )(%٧

شد و از  ١تا  ٤به آن نﻤره داده شد ،كه نﻤره  ٤به معني عﻼقه زياد و

و دكترا ) (%٤تﻘسيم شدند.
اطﻼعات مربوط به ميزان رضايت بيﻤاران از وضعيت ظاهر كلي

نﻤره  ١به معني فﻘدان عﻼقه در نظر گفته شدو نتايج به صورت نﻤره

دندانها ،رنگ دندانها ،شكل ،سايز و اندازه دندانهاي جلويي و هﻤچنين

ميانگين براي هر سؤال گزارش شد.
نرم افزار آناﻟيز و جدول بندي شدند .روشهاي آماري توصيفي شامل

 ٤٥) %٢٧/٥نفر( از وضعيت ظاهركلي دندانهاي جلويي خود راضي

محاسبه ميانگين ،انحراف معيار ،نسبتها و درصدها و جداول توزيع

نبودند .هﻤچنين  ٧١) %٣٥/٥٨نفر( نيز از رنگ دندانهاي جلويي خود

فراواني تعيين شد .جهت مﻘايسه نﻤرات رضايت در زن و مرد از آزمون

راضي نبودند .هيچ يك از افراد مورد مطاﻟعه از سايز و اندازه دندانهاي

 Mann Whitney Uاستفاده شد و براي ارتباط سطح تحصيﻼت و

جلويي به طور كامل راضي نبوده وﻟي حدودا  ١١٨) %٥٩نفر( از ايشان

ميزان رضايت از ظاهر دندانها و ميزان عﻼقه به درمانهاي زيبايي از

رضايت نسبي از سايز و اندازه دندانهاي جلويي خودداشتند%٢٣ .

كروسكال واﻟيس و ضريب هﻤبستگي اسپيرمن استفاده گرديدP-value .

) ٤٦نفر( از افراد تا حدودي ناراضي و  ٢١) %١٠/٥نفر( نيز به صورت

كﻤتر از  ٠/٠٥درصد معنيدار در نظر گرفته شد.

كامل از مرتب بودن دندانهاي جلويي ناراضي بودند.
نﻤره ميانگين رضايت كل (٥-٢٥) ١٤/٢±٣/٩حاصل شد .توزيع

يافتهها

ميانگين رضايت كل بر اساس آزمون كوﻟﻤونگراف اسﻤيرنوف نرمال نبود.

جامعه آماري اين مطاﻟعه شامل  ٢٠٠بيﻤار ) %٣٤/٥مرد و %٦٥/٥

بنابراين مﻘايسه ميانگين نﻤرات بر اساس سن و جنس بر اساس

زن( مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي

آزمونهاي غير پارمتريك صورت گرفت .جهت تعيين تأثير جنسيت

اصفهان بود .محدوده سني افراد مورد مطاﻟعه بين  ١٦سال تا  ٧٣سال با

بر روي ميزان رضايت از ظاهر دندانها و ميزان گرايش به درمانهاي
٦
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دادههاي حاصل وارد نرم افزار  SPSS22شده و نتايج توسط اين

مرتب بودن دندانهاي جلويي ايشان در جدول  ١قابل مشاهده است.

مائده قاسﻤي و هﻤكاران

بررسي سطح رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي دندانها در بيﻤاران ...
دندانپزشكي در اين بيﻤاران از تست  Mann-Whitneyاستفاده شد

جهت تعيين ارتباط بين سن افراد با ميزان رضايت از ظاهر دندانها

وتفاوت معنيداري بين دو جنس در ميزان رضايت از ظاهر دندانها و

و هﻤچنين عﻼقﻤندي به دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي از

گرايش به بهبود زيبايي آن مشاهده نشد ).(P=٠/٦

آزمون هﻤبستگي اسپيرمن استفاده شد.

جدول  -٢ارتباط بين سطح سواد و سن با رضايتمندي و عﻼقه به دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ضرييب همبستگي

P-value

سطح سواد با رضايتﻤندي

٠/١٨٤

٠/١١

سطح سواد با عﻼقﻤندي به دندانپزشكي زيبايي

٠/٠٢٥

٠/٧٢٩

سن با رضايتﻤندي

-٠/٠٤١

٠/٥٧

سن با عﻼقﻤندي به دندانپزشكي زيبايي

٠/٠٦٤

٠/٣٦٧

٥٠,٠٠%بين
هﻤبستگي معنيداري
هﻤان طور كه در جدول  ٢قابل مشاهده است
%٤٤/٠٠

.(P٤٥,٠٠%
متغير سن و ميزان رضايتﻤندي از ظاهر دندانها مشاهده نشد )=٠/٦٢
٤٠,٠٠%

ميزان
هﻤچنين جهت
%٢٢/٥٠تعيين ارتباط بين سطح تحصيﻼت افراد با٣٥,٠٠%
٣٠,٠٠%كه
رضايتﻤندي از ظاهر دندانها نيز از آزمون كروسكاﻟواﻟيس استفاده شد
٢٥,٠٠%

نتايج هيچ هﻤبستگي معنيداري بين سطح سواد افراد با ٢٠,٠٠%
ميزان
١٥,٠٠%

.(P١٠,٠٠%
رضايتﻤندي از وضعيت ظاهري افراد مشاهده نشده است )=٠/٠٦
٥,٠٠%
وجود
هﻤچنين از بيﻤاران در مورد سابﻘه نارضايتي از دندانها به دﻟيل
٠,٠٠%

داشتنهايترميمهاي
پريدگي ،و
شكستگي يا
پوسيدگي،
سابﻘهدر دندان
هﻤچنين پوسيدگي
پريدگي در وجود
روكشﻟبشكستگي يا ﻟب
ترميم هاي دنداني يا
نازيبا در دندان هاي جلويي

دندان هاي جلويي

جلويي

دنداني يا روكش نازيبا در دندانهاي جلويي سؤال پرسيده شد كه نتايج

نمودار  -١فراواني نسبي بيماراني كه به دليل وجود پوسيدگي،

در نﻤودار  ١آمده است.

شكستگي يا لب پريدگي و يا وجود ترميم و روكش از
ظاهر دندان هاي قدامي خود رضايت نداشتهاند.

نارضايتي شﻤا از ظاهر دندانهايتان شده است؟" مشاهده شد %٥٥/٥
افراد چنين تجربهاي را گزارش نكردند ) ١١١نفر( ١٢٤) %٦٢ ،نفر( افراد
گزارش دادند كه تا به حال سابﻘه شكستگي يا ﻟب پريدگي دندانهاي
جلويي باعث نارضايتي ايشان نشده است .هﻤچنين از ايشان سؤال شد
كه "آيا ترميمهاي دنداني يا روكش نازيبا در دندانهاي جلوييتان باعث
نارضايتي شﻤا از ظاهر دندانهايتان شده است؟" كه حدود ًا %٢٢/٥
٧
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در رابطه با سؤال "آيا وجود پوسيدگي در دندانهاي جلوييتان باعث

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٤مرداد (١٤٠٠

) ٤٥نفر( افراد اذعان داشتند كه اين امر باعث نارضايتي ايشان شده است.

در اين رابطه از بيﻤاران سؤال پرسيده شد كه "آيا به دريافت درمانهاي

در ادامه از مراجعين درباره سابﻘه دريافت درمانهاي دندانپزشكي

ارتودنسي عﻼقﻤند هستيد؟" و مشاهده شد كه  %٤٩از افراد خيلي

زيبايي شامل سفيد كردند دندان ،درمانهاي ارتودنسي ،روكش و ونير

عﻼقﻤند يا تا حدودي عﻼقه مند بودند ) ٩٧نفر( .در سؤال ديگري كه در

)ﻟﻤينت( و هﻤچنين ترميمهاي زيبايي سؤال پرسيده شد) %١٨ .نفر (٣٧

رابطه با عﻼقه به دريافت درمان سفيد سازي دندان پرسيده شد مشاهده

اين افراد گزارش دادند كه سابﻘه سفيد كردن دندان را داشتهاند .هﻤچنين

شد كه بسياري از افراد ) ٩٠ -%٤٥نفر( عﻼقﻤند به اين روش درماني

 ٢٦) %١٣نفر( اين افراد سابﻘه دريافت درمان ارتودنسي را داشتند .در اين

بودند ٦٦) %٢٣ ،نفر( افراد تا حدودي عﻼقﻤند به دريافت سفيد سازي

مطاﻟعه مشاهده شد كه ) %٢٢/٥نفر  (٤٥افراد سابﻘه دريافت درمان

دندان بودند .درباره عﻼقه به روكش ونير )ﻟﻤينت( سؤال پرسيده شد كه

روكش و ونير را داشتند .هﻤچنين  ٤١) %٢٠/٥نفر( از اين افراد ترميمهاي

مشاهده شد ٨٢) %٤١ ،نفر( افراد عﻼقﻤند به اين روش درماني بودند،

زيبايي براي دندانهاي جلويي خود دريافت كرده بودند.

 ٥٨) %٢٩نفر( افراد تا حدودي عﻼقه نشان دادند  ٢٦) %١٣نفر( افراد نيز
هيچ عﻼقهاي به روكش و ونير )ﻟﻤينيت( نداشتند )جدول .(٣

در مورد ميزان عﻼقه بيﻤاران مراجعه كننده به دريافت اين
درمانهاي زيبايي نيز سؤال پرسيده شد كه نتايج در جدول  ٣آمده است.

جدول  -٣توزيع فراواني عﻼقمندي بيماران مراجعه كننده به درمانهاي دندانپزشكي زيبايي
درصد )فراواني(

تا حدودي عﻼقمند
درصد )فراواني(

درصد )فراواني(

بدون نظر

درصد )فراواني(

درصد )فراواني(

خيلي عﻼقمند

بدون عﻼقه

بدون پاسخ

عﻼقه به دريافت درمان ارتودنسي

)%٢٣ (٤٦
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در سؤال آخر نيز از افراد درباره اينكه آيا به درمانهاي ترميﻤي و

افراد تعيين كننده باشد .در گذشته خدمات دندانپزشكي ترميﻤي فﻘط

زيبايي )كامپوزيت ونير( عﻼقﻤند هستند يا نه سؤال پرسيده شد .نتايج

جهت رفع مشكﻼت عﻤلكردي هﻤچون ترميم و بهبود خرابيهاي دندان

بدين صورت بود كه  ٨٢) %٤١نفر( افراد عﻼقه زيادي به اين روش

ناشي از پوسيدگي بود ) .(٢-٤اما امروزه با توجه به افزايش اهﻤيت ظاهر

درماني داشتند و  ٦٩) %٣٤/٥نفر( افراد نيز تا تا حدودي به اين روش

دندانها ،توجه افراد بيشتر به سﻤت زيبايي متﻤايل شده است.

دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي مشاهده نشد ).(P=٠/٣٦٧

مشاهده شد كه رضايتﻤندي كلي افراد از وضعيت ظاهري دندانهاي

هﻤچنين هﻤبستگي معنيداري بين سطح سواد افراد با ميزان عﻼقه به

جلوييشان حدود  %٦٤بود .بعﻀي از مطاﻟعات ديگري كه به بررسي

دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي نيز معنيدار نبود ).(P=٠/٧٢٩

رضايتﻤندي بيﻤاران از وضعيت ظاهري دندانهايشان صورت گرفتند
مشاهده كردند كه رضايتﻤندي بعﻀي از جﻤعيتها كﻤتر از جﻤعيت حاضر

بحﺚ و نتيجه گيري

گزارش شده بود .به عنوان مثال در مطاﻟعهاي كه توسط

زيبايي دندان به يك موضوع مهم در جامعه امروز تبديل شده است

 Akarslanو هﻤكاران ) (٢٠در سال  ٢٠٠٩صورت گرفت مشاهده كردند

به طوري كه به نظر ميرسد زيبايي دندانها ميتواند روي شخصيت

كه  %٥٧/٣افراد از ظاهر دندانهايشان راضي بودند .هﻤچنين در
٨
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عﻼقﻤند بودند .هﻤبستگي معنيداري نيز بين سن افراد با عﻼقﻤندي به

طبق اطﻼعات به دست آمده از پرسشنامه أخير در اين مطاﻟعه

مائده قاسﻤي و هﻤكاران

بررسي سطح رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي دندانها در بيﻤاران ...
مطاﻟعهاي ديگر كه در كشور ماﻟزي در  ٢٠١١انجام شد گزارش كردند

دست آمده از ساير مطاﻟعات پايينتر است .در مطاﻟعهاي كه توسط Gržić

كه تنها  %٤٧/٢افراد از وضعيت ظاهري دندانهايشان رضايت داشتند

و هﻤكاران ) (٢٩در سال  ٢٠١٢در كرواسي صورت گرفت مشاهده كردند

) (٢١و هﻤچنين در در مطاﻟعهاي در  ٢٠١٣كشور عربستان نيز تنها %٥٠

كه حدوداً  %٨٨/٦افراد تا به حال ﻟبخند خود را مخفي نكرده بودند .اﻟبته

افراد از ظاهر دندانهايشان راضي بودند ) .(٢٢تعدادي از مطاﻟعات نيز

ﻻزم به ذكر است كه ايشان در مطاﻟعه خود مخفي كردن دندان در هنگام

ميزان رضايتﻤندي بيشتري نسبت به مطاﻟعه حاضر گزارش كرده بودند.

خنديدن را با دو جواب بلي و خير بررسي كرده بودند در حاﻟي كه در

به عنوان مثال در مطاﻟعهاي در انگلستان سال  ٢٠٠٥درصد باﻻيي از

مطاﻟعه حاضر سؤال داراي  ٤گزينه اكثر مواقع ،بعﻀي مواقع ،به ندرت و

مراجعين ) (%٧٦گزارش داده بودند كه از وضعيت ظاهري دندانهايشان

هيچگاه ميباشد ،ﻟذا مﻤكن است يكي از دﻻيل تفاوت باﻻي در نتايج

رضايت داشتند ) .(٢٣در مطاﻟعه ديگري كه توسط  Maghairehو

به دست آمده در دو مطاﻟعه به دﻟيل تفاوت در نحوه سؤال از بيﻤاران

هﻤكاران ) (٥كه در سال  ٢٠١٦در كشور اردن صورت گرفت نتايج به

باشد.

نتايج مطاﻟعه حاضر نزديكتر بود بطوريكه مشاهده كردند كه %٦٩/٣

از نظر اهﻤيت اجتﻤاعي زيبايي دندانها در دنيايي كه از ﻟحاظ

افراد شركت كننده در مطاﻟعه از وضعيت ظاهري دندانهايشان رضايت

اقتصادي و اجتﻤاعي رقابت شديدي وجود دارد ،داشتن ظاهر خوب امري

داشتند .تفاوتهاي مشاهده شده در سطح رضايتﻤندي از وضعيت ظاهري

بسيار مهم ميباشد .چرا كه صورت بيشترين قسﻤت نﻤايان بدن است و

دندانها در مطاﻟعات مختلف نشان ميدهد كه مﻤكن است ميزان

دهان قسﻤت اصلي آن ميباشد ،به هﻤين دﻟيل دندانها بيشتر مورد توجه

رضايتﻤندي تحت تاثير فاكتورهاي فرهنگي و فردي قرار بگيرد )(٢٤،٢٥

قرار ميگيرند .در مطاﻟعه حاضر از بيﻤاران مراجعه كننده به دانشكده

و مﻤكن است در يك جﻤعيت خاص بعد از گذشت زمان ميزان

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در مورد سابﻘه دريافت

رضايتﻤندي تغيير كند ).(٢٦

درمانهاي دندانپزشكي زيبايي شامل سفيد كردن دندان ،درمانهاي

در مطاﻟعه حاضر مشاهده شد كه تنها  %٥١/٨بيﻤاران از رنگ

ارتودنسي ،روكش و ونير )ﻟﻤينت( و هﻤچنين ترميمهاي زيبايي سؤال

دندانهاي جلويي خود رضايت داشتند .به نظر ميرسد دﻟيل اين

پرسيده شد .نتايج به دست آمده از مطاﻟعه حاضر نشان ميدهد كه حدود

رضايتﻤندي پايين از رنگ دندانهاي جلويي به اين دﻟيل است كه افراد

 %١٨/٥افراد شركت كننده در مطاﻟعه سابﻘه سفيد كردن دندان را

دندانهاي سفيد و درخشان را به دندانهاي طبيعي با ظاهر و رنگ

داشتهاند .اين

توسط

طبيعي ترجيح ميدهند ،هﻤچنين بيﻤاران گرايش دارند كه سايه

 Samorodnitzky-Navehو هﻤكاران ) (٨در سال  ٢٠٠٧در اردن

دندانهاي خود را تاريكتر و تيرهتر از سايه واقعي آن در نظر بگيرند

صورت گرفت مشاهده كردند كه تنها  %١٣/١افراد مورد مطاﻟعه سابﻘه

) ،(٢٧ﻟذا اين موضوع بايد هنگام انتخاب اهداف درماني و سفيد سازي

سفيد كردن دندان را داشتند.

در انتخاب سايه دنداني مورد نظر قرار گيرد.

درحاﻟيست كه

در مطاﻟعهاي

كه

هﻤچنين در مطاﻟعه ديگري كه توسط  Maghairehو هﻤكاران )(٥

دندانهاي جلويي خود رضايت نسبي داشتند .اين درحاﻟيست كه در

مورد مطاﻟعه درمان سفيد كردن دندان دريافت كردند .هﻤچنين در رابطه

مطاﻟعهاي كه توسط  Shahو هﻤكاران ) (٢٨در سال  ٢٠١٤در كشور هند

با دريافت درمانهاي ارتودنسي ،روكش و ونير )ﻟﻤينت( و هﻤچنين

صورت گرفت مشاهده كردند كه ميزان رضايتﻤندي از مرتب بودن

ترميمهاي زيبايي از افراد سؤال پرسيده شد .نتايج به دست آمده از اين

دندانهايشان  %٦٥/٤بوده كه نتايج به دست آمده در مطاﻟعه ما

مطاﻟعه نشان ميدهد تنها  %١٣افراد شركت كننده در مطاﻟعه سابﻘه

رضايتﻤندي كﻤتري را نسبت به ايشان نشان ميدهد.

دريافت درمان ارتودنسي داشتهاند %١٨ ،سابﻘه انجام روكش و ونير

در اين مطاﻟعه مشاهده شد كه  %١٦بيﻤاران هيچگاه ﻟبخند خود را

)ﻟﻤينت( را داشته و  %٢٠/٥افراد نيز در گذشته ترميمهاي زيبايي انجام

بخاطر ظاهر دندانهايشان مخفي نكرده بودند كه نسبت به نتايج به

دادهاند كه نسبت به مطاﻟعات مشابه نرخ كﻤتري را نشان ميدهد .در
٩
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هﻤچنين ،پژوهش حاضر نشان داد كه  %٥٢/٥بيﻤاران از مرتب بودن

در سال  ٢٠١٦در اردن صورت گرفت مشاهده كردند كه  %٣٢/٤افراد

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٤مرداد (١٤٠٠

مﻘاﻟه پژوهشي

مطاﻟعه  Samorodnitzky-Navehو هﻤكاران ) (٨در اردن مشاهده شد

و هﻤكاران ) (٥اين عدد  %٥٥/٣بود كه نسبت به مطاﻟعه حاضر پايينتر

 %٢٧افراد سابﻘه استفاده از درمان ارتودنسي را داشتند .هﻤچنين در

بود ،در حاﻟي كه در مطاﻟعه  Samorodnitzky-Navehو هﻤكاران )(٨

مطاﻟعه  Maghairehو هﻤكاران ) (٥در اردن نيز مشاهده شد %٢٦/٧

در اردن اين عدد بزرگتر بوده و  %٨١/٨افراد عﻼقﻤند به سفيد سازي

افراد از درمان ارتودنسي استفاده كردهاند .هﻤچنين  %٢٦/٢افراد درمان

دندانهايشان بودهاند .هﻤچنين در مطاﻟعه حاضر نرخ باﻻيي از عﻼقﻤندي

روكش و ونير )ﻟﻤينت( را استفاده كرده بودند .ايشان هﻤچنين مشاهده

به درمان روكش ونير )ﻟﻤينت( ) (%٧٠/٤و درمان ترميﻤي و زيبايي

كردند كه در كل  %٣٩/٨افراد نيز سابﻘه دريافت ترميمهاي زيبايي را

)كامپوزيت ونير( ) (%٧٥/٩مشاهده شد.

داشتند ) (٥كه مطاﻟعه حاضر نرخ استفاده كﻤتري از اين درمانهاي زيبايي

ميزان رضايتﻤندي از ظاهر دندانها يكي از نگرانيهاي بزرگ

را نشان ميدهد .اين تفاوت در استفاده از درمانهاي زيبايي دندانپزشكي

دندانپزشكي بوده و فاكتوري كليدي در موفﻘيت هر برنامه درماني

ميتواند بخاطر تفاوتهاي فرهنگي و اجتﻤاعي دو جامعه در تعيين زيبايي

دندانپزشكي ميباشد ،بخصوص زماني كه برنامه درماني شامل

دندانها و رضايتﻤندي از ظاهر دندانها باشد هﻤچنين ميتواند به دﻟيل

درمانهاي زيبايي باشد .ميزان رضايتﻤندي از وضعيت ظاهري دندانهاي

تفاوت در وضعيت اقتصادي ايشان باشد .در مطاﻟعه حاضر از بيﻤاران در

جلويي بيﻤاران در جدول  ١نشان داده شده است .در مطاﻟعات قبلي ارتباط

رابطه با نارضايتي از ترميمهاي دنداني يا روكش نازيبا در دندانهاي

بين جنس و ميزان رضايتﻤندي خيلي مشخص نبوده و نياز به

جلويي سؤال پرسيده شد و مشاهده شد كه  %٢٢/٥افراد تجربه ترميمهاي

پژوهشهاي بيشتري ميباشد .جهت تعيين تأثير جنسيت بر روي ميزان

دنداني نازيبا را داشتهاند كه عددي قابل مﻼحظه ميباشد.

رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي دندان در بيﻤاران

يكي ديگر از موارد مورد بررسي در مطاﻟعه حاضر عﻼقﻤندي به

مراجعه كننده از آزمون  Mann Whitney Uاستفاده شد و ارتباط

دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي بود كه در اين راستا از بيﻤاران

معنيداري بين تأثير جنسيت بر ميزان رضايت از ظاهر دندانها مشاهده

سؤاﻻتي پرسيده شد .در رابطه با عﻼقﻤندي به دريافت درمان ارتودنسي

نشد ).(P=٠/٢٨١

 %٢٣/١افراد ابراز كردند كه عﻼقه زيادي به دريافت اين درمان دارند.

نتايج بدست آمده هﻤسو با حاصل از مطاﻟعه  Akarslanو هﻤكاران

هﻤچنين  %٢٥/٥تا حدودي به دريافت اين درمان عﻼقﻤند بودند كه در

) (٢٠در ماﻟزي ميباشد كه مشاهده كردند علي رغم اينكه زنان بيشتر از

مجﻤوع  %٤٨/٧ابراز عﻼقه به دريافت اين درمان را نشان ميدهد .اين

مردان از وضعيت ظاهري دندانهايشان ناراضي بودند وﻟي تفاوت

درحاﻟيست كه در مطاﻟعه  Maghairehو هﻤكاران ) (٥تنها  %٣٦افراد

معنيداري بين زنان و مردان مشاهده نشد.

از عﻼقﻤندي را نشان ميدهد .يكي از دﻻيل احتﻤاﻟي اين باﻻتر بودن

صورت گرفت نتايج هﻤسو با مطاﻟعه حاضر بود و هيچ ارتباط معنيداري

عﻼقه ميتواند به اين باشد كه جﻤعيت مورد مطاﻟعه  Maghairehو

بين ميزان رضايتﻤندي از دندانها و جنسيت مشاهده نكردند .دﻟيل تفاوت

هﻤكاران ) (٥سابﻘه دريافت درمان ارتودنسي باﻻتري داشته ) (%٢٦/٧در

در نتايج به دست آمده ميتواند به تفاوتهاي فرهنگي ،اجتﻤاعي و

حاﻟي كه در مطاﻟعه حاضر تنها  %١٣افراد سابﻘه ارتودنسي داشتند.

اقتصادي افراد برگردد .در مطاﻟعه حاضر تفاوت معنيداري بين دو جنس

هﻤچنين در رابطه با عﻼقﻤندي به دريافت درمان سفيد سازي دندان

در عﻼقه به دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي مشاهده نشد .اين در

سؤال پرسيده شد كه مشاهده شد  %٤٥افراد عﻼقه فراواني به دريافت

حاﻟي است كه در مطاﻟعات قبلي مشاهده شده است كه عﻼقه به دريافت

اين درمان داشتند و  %٣٣نيز تا حدودي عﻼقﻤند بودند .اين آمار نشان

درمانهاي دندانپزشكي زيبايي در زنان از مردان بيشتر است ).(٥،٢١

ميدهد كه در جﻤعيت مورد مطاﻟعه سفيد كردن دندان نسبت به ساير

مطاﻟعات مختلف درجاتي از ارتباط بين شاخصهاي دموگرافيك را

درمانهاي زيبايي دندان خواهان بيشتري دارد .در مطاﻟعه Maghaireh

با ميزان رضايتﻤندي و عﻼقه به درمانهاي دندانپزشكي زيبايي نشان
١٠
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عﻼقﻤند به دريافت درمان ارتودنسي بودند كه مطاﻟعه حاضر نرخ باﻻتري

هﻤچنين در مطاﻟعهاي كه توسط  Maghairehو هﻤكاران )(٥

مائده قاسﻤي و هﻤكاران

... بررسي سطح رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي دندانها در بيﻤاران

 استفاده از اين پرسشنامه مزيتهايي از.جﻤع آوري اطﻼعات استفاده شد

 هرچند در بعﻀي از مطاﻟعات مشاهده شده است كه در.(٢١،٣٠) ميدهند

جﻤله ساده و كاربردي بودن در ارزيابي ميزان رضايتﻤندي از ظاهر

بين افراد با سطح تحصيﻼت باﻻتر ميزان رضايتﻤندي از ظاهر دندانها

دندانها و عﻼقﻤندي به دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي داشت

( وﻟي در مطاﻟعات ديگر هيچ ارتباطي بين اين دو فاكتور٢٤) باﻻتر است

 به عنوان مثال عﻼقﻤندي به دريافت درمان،وﻟي معايبي نيز داشت

( كه هﻤسو با نتايج به دست آمده از مطاﻟعه حاضر٢٠) مشاهده نشده است

دندانپزشكي زيبايي پيچيده بوده و فاكتورهاي فراواني ميتوانند در ايجاد

 هﻤچنين در مطاﻟعه حاضر هيچ ارتباط معنيداري بين ميزان.ميباشد

آن نﻘش داشته باشند كه در پرسشنامه حاضر به آن اشارهاي نشده است

عﻼقﻤندي به درمانهاي دندانپزشكي زيبايي با سطح تحصيﻼت افراد

 هﻤچنين تﻤامي بيﻤاران بعد از آموزش خودشان پرسشنامه را پر.(٢٤)

 نتايج حاصل از مطاﻟعه حاضر نشان ميدهد كه ميزان.مشاهده نشد

كردهاند و هيچ سوگيري در پر كردن پرسشنامه از سوي مصاحبه گر وجود

رضايتﻤندي از ظاهر دندانها مستﻘل از سن بوده و ارتباط معنيداري بين

 مطاﻟعه حاضر نشان ميدهد كه درصد باﻻيي از بيﻤاران از.نداشته است

 هﻤچنين اين ارتباط در.(P=٠/٦٢٨) اين دو متغير مشاهده نشده است

رنگ و ظاهر دندانهايشان راضي نيستند و اكثر بيﻤاران تﻤايل به انجام

مورد ميزان عﻼقﻤندي به دريافت درمانهاي دندانپزشكي زيبايي نيز

.درمانهاي دندانپزشكي زيبايي دارند

.(P=٠/٣٦٧) معنيدار نبود
مطاﻟعه حاضر يك مطاﻟعه مﻘطعي توصيفي براي بررسي ميزان

تشكر و قدرداني

رضايت از ظاهر دندانها و گرايش به بهبود زيبايي در بين بيﻤاران

اين مﻘاﻟه حاصل طرح پژوهشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

. ميباشد٣٩٨١٥٨ پزشكي اصفهان به شﻤاره
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