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Abstract 

 

Background and purpose: The increasing growth of cosmetic surgeries, especially Botox has 

raised the need for further attention to this cosmetic treatment. The current study investigated the role of 

body image, social support and religious beliefs in predicting Botox cosmetic surgery in Kermanshah. 

Materials and methods: This causal-comparative study was performed in two groups of Botox 

applicants (n=330) and those who were interested in having Botox cosmetic surgery (n=310) attending 

skin care and beauty clinics. They were selected by convenient sampling in Kermanshah, Iran, 2014. Data 

was collected using three questionnaires: the Santa Clara Strength of Religious Faith (1997), the Zimet's 

Perceived Social Support (1998) and the Appearance Schemas Inventory developed by Cash (1990). Data 

analysis was done in SPSS V.19 applying discriminate analysis. 

Results: Significant difference was found between the two groups in predictive variables 

(P<0.05). Among the predictive variables, the body schema of body appearance (SC 0.67), perceived 

support from significant others (SC 0.43), and perceived support from family (SC -0.34) were the main 

predicting factors for Botox cosmetic surgery. 

Conclusion: According to this study, the body schema of body appearance, social support by 

significant others, and perceived support by family play significant roles in predicting cosmetic surgeries. 
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 پژوهشی

 نقش ابعاد تصویر بدنی، حمایت اجتماعی و اعتقادات مذهبی
 در پیش بینی انجام عمل زیبایی بوتاکس

 
   1سیروس کبودی

     2الیاس سلیمی    

     2حسین کاوسی  

   2علی ابراهیمی  

 3حسین اشتریان    
    4ر رجبی گیالنناد

 5مریم شیرزادی   

 چكیده
 بوتاکس در چند ساال اخراو و تیقرقاان ا اد  در خصاو  رشد روز افزون اعمال زیبایی خصوصاً و هدف: سابقه

مطالعاه  بنابواین است. ساخته ضووری تو در این خصو  راتوجه برشکننده این  وع از عمل زیبایی، لزوم برنیپرشامل عو
در پرش برنی عضویت گووهی باا توجاه باه  مذهبی اعتقادان و اجتماعی حمایت بد ی،  قش تصویو حاضو با هدف بورسی

 .ه استا جام گوفت ا جام عمل زیبایی بوتاکس
 دوگاووه متقاضای بوتااکس روی 3131ساال اسات کاه در ایمقایساه علی بورسی حاضویك مطالعه ها:وشمواد و ر

زیبایی ساط  شا و کوما هااه باه  و های پوستمطب کنندگان به( از برن مواجعه فو 133) ( وغرو متقاضی بوتاکس فو 113)
(، 3331) ساا تا کااراهاای شادن ایماان ماذهبی  اماهپوساشها با اساتفاده از گروی در دستوس ا جام شد. دادهروش  مو ه

روش تیلرل ممراز  و باشد د آوری ( جمع3333) کش( و طوحواره ظاهوی بدن3311) حمایت اجتماعی در  شده زیمت
 مورد تجزیه وتیلرل قوار گوفتند.

(. از برن p<30/3داشتند) دارییمعن تفاون یكدیگو برن بامتغروهای پرش گووه از لیاظ  تایج  هان داد که دو ها:یافته
، حمایت در  شده از طوف افواد م م با ضویب ساختاری 71/3برن طوحواره ظاهو بدن با ضویب ساختاری متغروهای پرش

برنی ا جام عمال توین  قش را در پرشبه توترب برش -13/3، حمایت در  شده از طوف خا واده با ضویب ساختاری 31/3
 زیبایی بوتاکس داشتند.

 طوحواره ظاهو بدن، حمایات در  شاده از طاوف افاواد م ام و حمایات در  شاده از طاوف خاا واده در تاج:استن
 برنی ا جام عمل زیبایی  قش دار د.پرش

 

 اعتقادان مذهبی، بوتاکس حمایت اجتماعی ادرا  شده، تصویو بد ی،واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
تقاضااا بااوای ا جااام اعمااال زیبااایی در د رااا رشااد 

طبق آمار ا جمان جواحای  (.3)دهدای را  هان میهندیفزا
، ده مرلرااون مااورد عماال زیبااایی 4333در سااال آمویكااا 

مرلرون  7/1ا جام گوفته است که عمل زیبایی بوتاکس با 
بو طبق همرن آمار ، مورد باالتوین فواوا ی را داشته است

 ایی بوتاکس درال زیبااضی عمادرصد از افواد متق 0/30
 
 :kotbe1350@gmail.com E-mail                              دا هكده پزشكیدا هگاه علوم پزشكی کوما هاه،  : کوما هاه -الیاس سلیمی سئول:مولف م

 ایوانکوما هاه،  ،دا هگاه علوم پزشكی کوما هاهقطب آموزش پزشكی جامعه  گو،  ،کارشناس ارشد آموزش ب داشت. 3
 ایوانکوما هاه،  ،دا هگاه علوم پزشكی کوما هاه ،دا هكده پزشكی ،گووه پوست ،استادیار. 4
 ایوان کوما هاه، ،دا هگاه علوم پزشكی کوما هاه ،دا هكده ب داشت ،گووه آموزش ب داشت ،استادیار. 1
  ایوان کوما هاه، ،پزشكی کوما هاه دا هگاه علوم ،موکز توسعه و تیقرقان ، اجتماعی تیقرقان ارشدکارشناس . 3
 ایوان ،کوما هاه ،دا هگاه علوم پزشكی کوما هاه ،دا هكده پزشكی ،روا پزشكی استادیار، گووه. 0
 : 4/0/3130تاریخ تصویب :               1/4/3130 تاریخ ارجاع ج ت اصاحان :             3/4/3130 تاریخ دریافت 
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 پژوهشی

 عمال زیباایی بوتااکس (4)ا دسال سن داشته 13آمویكا زیو 

تااوین تصاااویو زیباشناساای از عنااوان یكاای از باازر ه باا

 هاایکودن چرن و چوو منظور بوطوفصنعت دارو که به

جایگاه م مای در بارن تماامی  (1)گرودصورن ا جام می

ا واع اعمال زیبایی به لیاظ فواوا ی ا جاام در د راا را باه 

ا جاام  آماار رسامی از مرازان .(4)اختصا  داده استخود 

اماا مطالعاان ا جاام  ، اداردوجود  در ایوانزیبایی اعمال 

عاقمند به ا جاام فواوا ی رو به رشد افواد گوفته بران گو 

در خصااو  مراازان ا جااام  (.0،3)باشااداعمااال زیبااایی ماای

اعماال زیباایی آمااری وجاود   رز به ما ند دیگو بوتاکس

باه  در ایان خصاو  دارد و در تن ا مطالعه ا جام گوفته 

باا توجاه باه  ،های سنی پاایرنفواوا ی باالی آن در گووه

ناسبت این  وع از عمل زیبایی بوای این گاووه هاا تعدم 

 هما ناد فوض که پرش قبول این لذا با (.7)اشاره شده است

آمار ارائه شده از سوی ا جمن جواحی پاسترك آمویكا 

 لهمداخ توینمیبوب  رز در ایوان این  وع از عمل زیبایی

تقاضران زیاادی باوای گودد، می توان م میسوب زیبایی

 متصور بود.آن 

عمل زیبایی بوتاکس هما ند سایو اعمال زیبایی که 

 دهنادهکامل فود ا جاام تایج بعدی آن مورد رضایت اغلب 

آن همواه  رست و مهكان و عوارض متعددی به د بال 

 دارای مهكان و عوارض متعددی در بازه (،1-33)دار د

 باشد. مهكان زودرس بوتااکسکوتاه و طوال ی میزما ی

صااورن، تااوس از  افتااادگی پلااك، عاادم تقااارن ،شااامل

و عوارض دیورس  (34،33)گواویسدریافت سم، مراستنی

آن ابتاء به اختاالن، ادرا  عاطفی و هرجا ی باو اراو 

عضان صاورن و  ااتوا ی در اباواز واکانش فلج شدن 

عاااطفی و هرجااا ی ختلاا  مهااای مناسااب بااه موقعراات

 گاهاً ممكن است فلج عضان میرطی (،37،1-31)باشدمی

ایجاد تغرراوان دائمای در موکاز پاودازش سبب صورن 

موکزی فود ا جام دهناده  احساسسان در سرستم اعصاب

  (.33)بوتاکس منجوگودد

مطالعان ا جام شده در خصو  علل گوایش افواد 

ز اان باه  توبرشسرت به ا جام اعمال زیبایی  هان از حسا

 آ اان گو اه از اعماال درظاهو خود و تمایل بوای ا جام ایان

 در بورسی ارتباط بارن متغروهاای دماوگوافركی (.31،31)دارد

باا غراوه ما ند سط  تیصاران، سان، طبقاه اجتمااعی و

 تاوبارشتمایل به ا جام اعمال زیبایی مهخص شاده کاه 

و  (33)الباً جوانغ (،7،0)متقاضران افواد با تیصران عالی

چنرن  باید   قش عوامال فاودی هم ا د.بوده (43،7)شاغل

 (،44)اعتماد به  فس پاایرن (،43)ما ند تصویو منفی از بدن

و عوامال  (41،43)کسب زیباایی و جلاب توجاه دیگاوان

 اجتماااعی از قبراال ارااو مقایسااه اجتماااعی باادن، تاااررو

 (40،41)و فهار هنجارهای اجتمااعی( 43)های موجعگووه

 را فواموش کود.

عاوه بو آن حمایت اجتماعی در  شده از ساوی 

و  رز  (،41)خا واده، دوستان و افواد م م در ز دگی فودی

 کنناد تعررن اصلی منابع از اعتقادان مذهبی به عنوان یكی

گو ا ساا ی اخاقی هو جامعه باعث مدیویت کنش قواعد

ود بادن و ظااهو بوعملكای آگاها ه و یا  اآگاها ه به شروه

آرماا ی کاه هاو  تصویوهمواه هب (41،47)گوددجسما ی می

تأرروگذار  دیگو هایمولفه جمله از (41)فود از خود دارد

لاذا باا توجاه باه  .بوتاکس اسات عمل زیبایی به گوایش

بااالی و گوایش  (37،1-31)پرامدهای  اخوشایند بوتاکس

و ( 7)یباییهای سنی پایرن جامعه به این  وع از عمل زرده

عوامل تارروگذار بوعمال مورد های کافی در  بود مطالعه

ایان ساوال  زیبایی بوتاکس، مطالعه حاضو بوای بورسای

 تیقرقی ا جام گوفت که آیا توکرب خطی شدن اعتقاادان

حمایت ادرا  شده و طوحواره های ظاهوی بادن مذهبی، 

بو مرزان گوایش افواد به ا جام عمل زیباایی بوتااکس  قاش 

 دارد.
 

 مواد و روش ها
لیااظ  باه و ایمقایساه علای  اوع از حاضاو مطالعه

است. با توجه  بوده مقطعی بورسی یك آن اجوای مدن

بااه مهااخص  بااودن جامعااه آماااری )متقاضااران عماال 

فوماول  یورکاارگبوتاکس( باوآورد حجام  مو اه باا باه

بوآورد حجم  مو ه یك  سبت میاسابه گودیاد. لاذا باا 
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 30)حداکثو( و باا ضاویب اطمرناان  p =0/3مرزان شروع 

 113(، حجم  مو ه بواباو pمقدار  3/3) =30/3dدرصد و 

 فو میاسبه گودید که با در  ظاو گاوفتن احتماال وجاود 

 فو افزایش  333های مخدوش حجم  مو ه به  امهپوسش

 فو دیگو به عنوان گووه مقایسه کاه  333چنرن هم یافت.

مورد مطالعه همتاسازی شده از لیاظ سن و تاهل با افواد 

گراوی بود د به همواه گووه مورد مطالعه باه روش  مو اه

کننده غروتصادفی از  وع در دستوس از برن افواد مواجعه

هاای پوسات و زیباایی ساط  شا و به سه عادد از مطاب

ا تخاب گودید د. با توجه به این  3131کوما هاه در سال 

اعمال زیبایی باه  که تقاضای عمومی در ز ان بوای ا جام

 لذا در خصو  (4)تو ازمودان استخصو  بوتاکس برش

گوان  اچاار بود اد متغرو جنس بوای همتا سازی پژوهش

به جای همتاسازی این متغرو، ارو آن را در تیلرال   اایی 

شوط ورود به مطالعاه الزم به ذکو است که کنتول کنند. 

ضاایت ، رمازمن یااحاد و  یعدم ابتاء به مهكان روا 

کامل بوای شاوکت در مطالعاه، عادم اباتاء باه برمااری 

مراستنی گواوزیس، عدم ابتا باه برمااری قلبای عووقای، 

عدم ابتاء به عفو ت فعال و یا  قص سرستم ایمنی و عدم 

 هاایپرهن اد پزشك به ا جام بوتاکس ج ت درمان برمااری

دیگو پوستی و شاوط خاوون  داشاتن رضاایت برمااران 

هاا توسا   اماه امه بود. پوسشدهی به پوسشبوای پاسخ

گاو تكمرال گودیاد. در ها و با حضاور پوساشآزمود ی

آوری شاده ضمن  سبت به میوما ه بودن اطاعان جمع

کنناادگان اطمرنااان الزم داده شااد و از آ ااان بااه شااوکت

رضایت آگاها ه بوای شاوکت در مطالعاه اخاذ گودیاد. 

ممراز بااساتفاده  آوری شده باروش تیلرلهای جمعداده

 موردتیلرل قوارگوفتند. SPSS-19 افزاراز وم

 شده تهكرل بخش چ ار از مطالعه پوسش  امه های

 دموگوافرااك اطاعااان بااه موبااوط اول بخااش. بااود

ساوال در ماورد جانس،  3 شاامل که بود دهندگانپاسخ

سن، مرازان تیصاران، مقااطع تیصاران دا هاگاهی، 

و  تعاداد فوز ادان ،BMIوضعرت شغلی، میل سكو ت، 

 امه بخش دوم پوسش سابقه قبلی ا واع اعمال زیبایی بود.

بود.این پوساش ( 3331) شدن ایمان مذهبی سا تا کارا

یاك  در هااگودیاده اسات. ماادهدر ده ماده تنظارم  امه 

 تاا (3مخاالفم) کااماً لركاون  اوع از ایرتباه 3 مقراس

طواحاان  .گرو ادمی قوار سنجش مورد ،(3)موافقم کاماً

و پایایی دو  درو ی(  امه آلفای کوو باخ )همسا یپوسش

درصااد و 30/3اصاالی را بااه توترااب   رمااه کااودن  سااخه

 .(43)درصد گزارش کوده ا د34/3

بخش ساوم پوساش  اماه حمایات اجتمااعی در  

 Multimensional Scale of Perceived Social) شاده

Support (بودکه توس  زیمت و همكاران )ت ره 3311 )

پوسش  اماه حمایات اجتمااعی در  شاده  (.13)گودید

در  شده توس  افاواد  حمایت باشد.می ماده 34 شامل

 و مااده(3مااده(، حمایات در  شاده دوساتان ) 3) م م

 گرویماااده( را ا اادازه3حمایاات در  شااده خااا واده )

 لركاون  اوع از ایرتبه 0 یك مقراس در هاماده. کندمی

 قااوار ساانجش مااورد (،0مااوافقم) کاااماً تااا (3مخااالفم)

 متغراو 34 تاا 73  موه برن حداقل و حداکثو گرو د کهمی

تااو اجتمااعی بارش حمایات براان گااو بااال  ماوه و اسات

 امه به شكل توجمه شده و با آلفاای باشد. این پوسشمی

 13هاای اجتمااعی خاا واده ای حمایتهکوو باخ مقراس

درصاد  13درصاد و دیگاوان م ام  33درصد، دوساتان 

 .(13)( تنظرم گودید3133) توس  رجبی

 هاااای ظااااهوی بااادنبخاااش چ اااارم، طوحاااواره

(Appearance Schemas Inventory)  باااود. ایااان

 امه پوسش ( ت ره گودید.3333) Cash امه توس  پوسش

باشاد کاه سوال مای 33ی ظاهوی بدن شامل اهطوحواره

دارد کااه باورهااای فااود را درباااره  ایی توجااههاابااه ماااده

اش  هاان ظاهو بو ز ادگی اهمرت، معنا و اروان ادراکی

 آلفااای مراازان ضااوایب ASIدر فااوم فارساای دهنااد.  ماای

 فااو از  03دو اارم سااازی روی  و کوو باااخ، بازآزمااایی

 3درصااد  11و  11/3، 14/3، 10/3دا هااجویان توترااب 

منفای  عقایاد به ASIگذاری  موه در گزارش شده است.

 عماال واره طااو  هما نااد کااه ظاااهوش درباااره شااخص

 براان گاو بااالتو هاای  ماوه و شودمی داده کند،  موهمی
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 باشااند.ماای اشقرافااه درباااره تااو شااخصمنفاای باورهااای

شود ای ا جام میامترازبندی به صورن لركون پنج گزینه

 )خرلی ماوافقم( 0)خرلی مخالفم( تا  3که در آن از  موه 

ترازبندی شده است و  موان باالتو  هان باورهای منفی ام

 یوه . (14)توی است که فود  سبت به ظاهو خود داردبرش

 آماری آزمون از استفاده تیلرل به این صورن بود که با

 حمایات اعتقادن مذهبی، متغروهای اساس و بو ممرز تیلرل

و  دوساتان و خاا واده( اجتماعی در  شده )افواد م ام،

 باه معارن ممراز تیلرل معادله های ظاهوی بدن،رهطوحوا

 اسات قاوی آماری تكنرك یك ممرز تیلرل. آمد دست

 و ایطبقاه  اوع از وابساته متغراو که هاییموقعرت در که

. شاودمای اساتفاده هستند، کمی  وع از مستقل متغروهای

 در گووهی عضویت برنیپرش ممرز تیلرل اساسی هدف

 متغروهااای از ایمجموعااه یرو از وابسااته متغرااو طبقااان

 عضاویت شناساایی باوای ممرز تیلرل واقع در. است مستقل

 مساتقل متغروهاای خطای توکرب اساس بو افواد گووهی

 ا جاام وابساته متغراو حاضاو مطالعه در (.11)کندمی عمل

 است طبقه دو دارای که است بوده بوتاکس زیبایی عمل

 ا جاام بوتااکس عمال کاه بوده افوادی شامل اول طبقه)

 را عمال ایان کاه بوده افوادی شامل دوم طبقه و ا دداده

 اجتماعی حمایت شامل مستقل متغروهای و( ا د داده ا جام

 اعتقادان وشدن بدن ظاهوی هایطوحواره شده، ادرا 

 مقرااس در و صاورن کمایه هماه با کاه بود اد مذهبی

 ممراز تیلرال آمااری آزماون از بنابواین .بود د ایفاصله

و  ا جاام) دوگا اه هاایگووه در عضویت برنیپرش بوای

 .شد استفاده( بوتاکس عدم ا جام

 

 یافته ها
کننادگان افاواد درصد شاوکت 3/17در این مطالعه 

مرا گرن سنی  .داد دمتقاضی بوتاکس را ز ان تهكرل می

ساال و 31)حاداقل  ساال01/13 ± 13/1افواد این گاووه 

 گووه دوم )مقایسه( سال( و مرا گرن سنی افواد 03حداکثو 

ین متقاضران عمل بوتااکس توبرشسال بود.  33±44/11

درصد( و ساپس افاواد  7/03) سال 03تا  10در رده سنی 

درصاد(  3/37ساال ) 13تاا  33قوار گوفتاه در رده سانی 

درصد متقاضران بوتاکس مجود بود د.  11بود د. حدود 

کنندگان مطالعه از لیاظ سط  تیصران تمامی شوکت

چنارن بااالتوین هام .ارای سواد خوا دن و وشتن بود ادد

 درصااد متقاضاای بوتاااکس افااواد بااا ماادر  دا هااگاهی

 0/10) درصااد( سااپس افااواد بااا ماادر  دیااپلم 1/01)

 .بود ددرصد( 
 

مقایسه متغروهاای دماوگوافركی دو گاووه متقاضای  :1جدول شماره

 بوتاکس وغرو متقاضی بوتاکس
 

 (=113nمتقاضی بوتاکس) متغرو

 )درصد( عدادت

 (=133nغرومتقاضی )

 )درصد( تعداد

 سط  

 معنی داری

 زن      جنسرت  

 مود    
 

413(3/17) 

37(3/31) 

330(0/74) 

330(3/11) 

 

 (7/3)4 (3/4)1 =31 رده سنی       

311/3 p= 

711 df= 

           13-33 301(3/37) 310(1/03 ) 

          03-10 371(7/03) 333(4/10) 

           73-03 1(3/3) 34(3/1) 

          >  73 
 

3(3) 4(7/3) 

 (7/33)343 (3/11)340 مجود  وضعرت تاهل  

473/3 p= 

711 df= 

 (1/33)303 (0/03)313 متاهل                           

 (1/7)43 (3/1)47 مطلقه                           

 وهبر                            
 

3(1/4) 7(3/3) 

  (1/43)71 (1/0)33 زیو دیپلم     تیصران  

 (7/34)314 (0/10)331 دیپلم                          

 دا هگاهی                          
 

333(1/01) 330(3/11) 

  (31/33)44 (1/33)11 دا هگاهی         کاردان

  (47/01)71 (11/01)334 کارشناس                          

  (47/31)43 (33/31)10 کارشناس ارشد                          

 دکتوی                           
 

33(30/0) 0(13/3)  

  (3/31)07 (3/14)337 شغل          کارمند

 (3/44)13 (3/31)03 آزاد                   

 (3/41)11 (1/31)74 بركار                   

 (3/41)11 (0/41)33 خا ه دار                   

 باز هسته                   
 

3(1/4) 1(7/4) 

BMI       (3/4)3 (3/4)33 الغو  

 (03)301 (31)334 طبرعی                 

 (3/11)331 (1/31)373 اضافه وزن                 

 (3/1)40 (1/0)31 چاق                

 

درصااد از افااواد دا هااگاهی متقاضاای  01حاادود 

بوتااااکس دارای مااادر  کارشناسااای بود اااد. از بااارن 

 پوسش  امه 13های توزیع شده در گووه اول،  امهپوسش

 علات مخادوش باودنه ب پوسش  امه 33و از گووه دوم 

ا تخاب برش از یك گزینه در  یا  امهپوسش) اقص بودن 

ای داشتند( از مطالعاه زینههای تك گسئواالتی که پاسخ

 فااو بااه عنااوان  113حااذف گودیااد. در   ایاات تعااداد 
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 فااو بااه عنااوان غرومتقاضاای  133متقاضاای بوتاااکس و 

 به ورود شوای  که افوادی برن  فو از 733بوتاکس یعنی 

شد د و در مطالعه   ایی ماورد  داشتند ا تخاب را مطالعه

 بورسی قوار گوفتند.

ا یواف معرار و مرازان  ن،مرا گر 4در جدول شماره 

بوابااوی متغروهااای مطالعااه در هااو دو گااووه و سااط  

ها در هودو گاووه  هاان داده شاده اسات. داری آنمعنی

دهااد کااه هااا  هااان ماای تااایج آزمااون بوابااوی مرااا گرن

 حمایات (،>333/3pهای ظاهوی بدن)متغروهای طوحواره

( و >343/3p) ( و حمایات خاا واده>333/3p) م م افواد

با توجاه  ر پرش برنی عمل زیبایی بوتاکس  قش دار د.د

به این که مقدار المبدای ویلكز در تابع تیلرل ممرز بوابو 

برنای تاوان گفات کاه متغروهاای پارشباشد میمی 31/3

درصاد واریاا س اخاتاف دو  1توا ناد همگی با هم می

گووه را در رابطه ا جام عمل زیبایی بوتاکس توس  ساه 

برنی تبرارن کنناد. باو ایان اسااس وهای پرشمورد از متغر

 1باشاد. جادول شاماره می 47/3همبستگی کا و ی بوابو 

 دهاد.مرزان ضوایب متغروهای مطالعه اخراو را  هاان مای

طااور کااه در ایاان جاادول مهااخص اساات متغرااو همااان

 71/3هاای ظااهوی بادن باا ضاویب سااختاری طوحواره

 یباایی بوتااکسبرنی ا جام عمل زتوین  قش را در پرشبرش

باشد که توین  قش بوای اعتقادان مذهبی میدارد و کم

توان معادلاه بو این اساس می باشد.دار هم  میحتی معنی

برنی ا جام عمل زیبایی بوتاکس تیلرل ممرز را بوای پرش

 ای این مطالعه به شكل زیو  وشت:و با متغروه

(0x)37/3( +3x)31/3 -(4x )33/3 +31/3- D= 

 باشد(.می –40/3:  4و بوای گووه  40/3:  3واره بوای گووهموکز )

 ضوایب استا دارد، غرو استا دارد و ساختاری متغروهاا : 3جدول شماره 

 در پرش برنی ا جام عمل زیبایی بوتاکس
 

 متغرو کد
 ضوایب

 غرو استا دارد ساختاری استا دارد

3x 34/3 - 34/3 - 333/3 اعتقادان مذهبی - 

4x 33/3 31/3 10/3 م م افواد 

1x 3/3 - 31/3 -37/3 دوستان - 

3x  31/3 - 13/3 -11/3 خا واده - 

0x 37/3 71/3 71/3 طوحواره های ظاهوی بدن 

 

های ظاهوی بدن و متغرو ضویب استا دارد طوحواره

حمایت در  شده از سوی افواد م م در ارتباط با ا جام 

ش شاده صاورن مثبات گازاره عمل زیبایی بوتااکس با

دهنده این است که هو چه  موان حمایت است که  هان

هاای ظااهوی هدر  شده از سوی افواد م م و طوحاوار

 تو باشد، افزایش گوایش افواد در ا جام بوتااکسبدن برش

د بال دارد.ازطوف دیگو ضاوایب اساتا دارد متغراو ه را ب

صاورن منفای ه حمایت در  شده از طوف خاا واده با

دهد  موه پایرن از متغرو اخرو باا افازایش بود که  هان می

 ج ات البته گوایش افواد در ا جام بوتاکس همواه است.

 بورساای بااه ابتاادا ممرااز تیلراال آماااری روش از اسااتفاده

 بورسی باکس، ام آزمون)آماری روش این هایمفووضه

 برن( پرش متغروهای هایمرا گرن بوابوی و خطی چند هم

با همبساتگی کاا و ی بواباو  که شد پوداخته گووه دو در

 .کود  رز تایرد را روش این از استفاده  تایج ،47/3

 

 بحث
هاای هخطرطوحاوار توکراب داد  هاان مطالعه  تایج

ظاهوی بدن، حمایت اجتماعی در  شده از سوی افواد 

 در م م و حمایت اجتماعی در  شده از سوی خا واده

 
 های متغروهای مورد مطالعه در گووه متقاضی بوتاکس و غرومتقاضی بوتاکس  تایج آزمون بوابوی مرا گرن :2جدول شماره 

 

 متغرو
 ا یواف معرار±مرا گرن 

 سط  معنا داری F df1 df2 المبدا
 (=133n) غرو متقاضی بوتاکس (=113n) متقاضی بوتاکس

 343/3 73 3 731/3 3 10/14±47/0 31/14±33/7 اعتقادان مذهبی

حمایت 

 اجتماعی

 333/3 73 3 11/1 33/3 34/33±31/3 13/30±31/1 ایت افواد م محم

 447/3 73 3 31/3 33/3 13/34±03/3 13/34±11/3 حمایت دوستان

 343/3 73 3 33/0 33/3 43/30±43/3 33/33±03/3 حمایت خا واده

 333/3 73 3 34/43 31/3 13/33±41/33 30/33±31/33 طوحواره های ظاهوی بدن
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 برنی ا جام عمل زیبایی بوتاکس  قش دارد اما حمایاتپرش

مذهبی  اجتماعی در  شده از طوف دوستان و اعتقادان

درپرش برنی ا جام عمل زیبایی بوتاکس  قش  ادارد. باو 

هاای برن  قش طوحاوارهاین اساس از برن متغروهای پرش

 سااایو ظاااهوی باادن در ا جااام عماال زیبااایی بوتاااکس از

افاواد متقاضای بوتااکس در ایان  .اسات تاوبرش متغروها

تاوی  سابت باه بادن و ظااهو مطالعه باورهای منفی برش

خود داشتند.  ارضایتی از بدن در جامعاه مادرن باه  ظاو 

 (.41)رسد یك هنجار آماری است و  اه یاك اساتثناءمی

 گو این بود که تصویو منفی ازهای ا جام گوفته برانمطالعه

 (.10،13)ل زیبایی همواه اساتبدن با ا گرزه باال بوای اعما

گروی رواب  ا ساان هاا  قاش امووزه بدن در  یوه شكل

م می پردا کوده و افواد در تااش هساتند تاا شخصارتی 

های اجتمااعی روز را سوز ش  اپذیو و متناسب با ارزش

 .(17)از خود  هان دهند

De Mattei مطالعااه خااود کااه بااه  رو همكاااران د

بد ی و شخصارت باا ا جاام  منظور بورسی ارتباط تصویو

شااهدی ا جاام  -اعمال زیبایی به صاورن مطالعاه ماورد

واحی زیبایی داد د، مهخص ساختند که افواد متقاضی ج

داری از تصویو بد ی خود به  سبت معنی ارضایتی باال و 

 حاصل از مطالعههای یافته (.11)گووه شاهد را دارا بود د

تااررو هاا باو آنکاه در باا  تاایج دیگاو مطالعاان  حاضو

تاکراد شاده اسات تصویو بد ی بو ا جام جواحی زیباایی 

 (.11،41،43)باشدهم خوان می

 تایج مطالعه حاضو هان داد کاه حمایات اجتمااعی 

در  شده از طوف افاواد م ام در ا جاام عمال زیباایی 

براان  Zimmermannتوین  قش را داشات. بوتاکس برش

و مهاتاق ایان تاداشت که ز ان متقاضی کاشت سرنه کام

 وع از جواحی زیبایی بود د و صوفاً به خااطو خوشایال 

شان اقدام باه ایان کاار م م در ز دگی افواد کودن دیگو

درصاد کساا ی کاه اعماال  13کود د. وی معتقد بود می

دهند به خاطو فهارهای بارن فاودی کاه زیبایی ا جام می

 . در ایان(13)کننادتیت آن هستند اقدام به ا جام آن می

)پرووی جمعای( باه  سازی ا طباق جمعیحالت با درو ی

خاطو ب بود جایگاه خاود اقادام باه ا جاام عمال زیباایی 

اخرااو بااا  تااایج دیگااو مطالعااه هااای یافتااه (.33)کنناادمی

کودن فهار از سوی افاواد بروو ای  مورد واردمطالعان در 

. (41)باشدخوان میا جام جواحی زیبایی هم بوای پذیوش

 شده از طوف خا واده بو ا جام عمال زیباایی حمایت در 

بوتاکس  قش داشات. باه  یاوی کاه افازایش حمایات 

اجتماعی در  شده از طوف خا واده باا کااهش ا جاام 

عمل بوتاکس همواه بود. مطالعان ا جام گوفته براان گاو 

این است که حمایت اجتمااعی خاا واده باعاث افازایش 

س در فاود و رواب  اجتماعی و کرفرت ز دگی، عزن  ف

 .(34،33)گوددکاهش تمایل به ا جام اعمال زیبایی می

Gimlin  در مطالعه خود دریافت کاه باورهاای زیباا

شناختی عمدتاً در جویان فوآیند اجتماعی شدن و داشتن 

گودد. چنان چه فاود تعامان اجتماعی وسرع حاصل می

در جویان فوآیند اجتماعی شدن دارای ارتباطاان وسارع 

تو تمایل به دست کاری در کم با خا واده باشد،خصوصاً 

چاه دارای ارتباطاان ظاهو خود را دارد و بوعكس چنان

ا دازی در بدن خود تو اقدام به دستگزینهی باشد، برش

 تایج دیگو مطالعان ا جاام گوفتاه براان گاو  (.31)کندمی

تاررو مثبت حمایت اجتماعی خا واده بو افزایش رضاایت 

طور  زدیكای باا  تاایج ها بهباشد. این یافتهمی (33)از بدن

 همكاران در مطالعه و Gilaباشد. خوان میمطالعه حاضو هم

هاای ساه گا اه حمایات اجتمااعی در  خود برن مولفه

گااذاری دوسااتا و خااا واده( بااا ارزش )افااواد م اام، شااده

داری مهااهده  كود اد کاه ایان ظاهوبد ی ارتباط معنای

هاای یافتاه (.30)باودخاوان هم ا اخرو یافته با  تایج مطالعه

مطالعه حاضو بران گو عدم تفاون آماری متغرو اعتقادان 

)متقاضاای  مااذهبی باارن دو گااووه افااواد مااورد مطالعااه

 توسالی و همكااران بوتاکس و غرو متقاضی بوتاکس( باود.

جواحای زیباایی و اعتقاادان ماذهبی بارن گاوایش باه  رز 

وهمكااران  Furnham .(43) كود د ارتباط آماری مهاهده

ای  اهم خوان با یافته مطالعه حاضو، پایرن بودن در  ترجه

کنناده قاوی باوای برنایسط  اعتقادان ماذهبی را پارش

اماووزه  (.37)تمایل افواد به ا جام اعماال زیباایی دا ساتند
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باه  علمای تیاوالن تاأررو جامعاه تیات اخاقای قواعد

 که ترمهس آن قوار دارد و شاهد خصو  دا ش پزشكی

 اماور ماوز تعویا  حاد و پزشاكان در دخالت به واسطۀ

 است یافته تغررو اخاقی تفاسرو بوخی غروعادی، و عادی

 و  اپساند هاایپدیاده دایاو  از امور طوری که بعضی به

 باه اماوی ماوارد از ایپااره در حتی و خارن غرواخاقی

ا ااد. در کنااار ایاان مساائله و عاادم شااده تباادیل عااادی

ا جااام اعمااال زیبااایی در تعااالرم مااذهبی  ممنااوعرتی کااه

توان بران داشت که افاواد جامعاه ماا باا حفا  مادارد می

 اعتقادان مذهبی خود، عاقمند باه تجوباه دساتاوردهای

 خصوصاران زمرنۀ تغرراو در ایتازه هایفوصت و علمی

ز ااان  حاضااودر مطالعااه  (.31)باادن خااود هسااتند طبرعاای

 3/17) وتااکس بود ادین متقاضران عمل زیباایی بتوبرش

آمویكاا در ساال  درصد( که  زدیك به آمار ارائاه شاده

تفاااون جنساای در  (.4)باشااددرصااد( ماای 7/11) 4333

کننااده فهااار اجتماااعی پااذیوش اعمااال زیبااایی ماانعكس

ی اسات کاه ز اان در خصاو  کساب تصاویو تاوبرش

و از طوف دیگو ایان تفااون  (31)کنندآرما ی تجوبه می

توا د به قابل پذیوش بودن تغرراوان میدر مطالعه حاضو 

ظاااهوی در ز ااان بااه  ساابت مااودان جامعااه مااا از لیاااظ 

فوهنگی موتب  باشد چوا که ا جام اعمال زیبایی در ز ان 

امااوی ب نجااار ودر مااودان  ااوعی اخااتال میسااوب 

درصد متقاضران بوتاکس در مطالعاه  0/31 (.33)گوددمی

شااتند کااه سااال قااوار دا 13تااا  31حاضااو در رده ساانی 

آمار ارائه شده سال  فواوا ی آن در این رده سنی  سبت به

مطالعااه ا جااام  دیگااوو  (4)درصااد( 0/30) آمویكااا 4333

 ایان رشاد باود، تاوبارش (7) درصد( 3/11) گوفته کهور

 هان از افزایش گوایش ا جام این  وع از عمل زیبایی در 

ن باشد. افزایش سن در ذاتومیهای سنی پایرنبرن گووه

توجراه  لاذاهماواه دارد، ه با  قصان خود بوای ظاهو افواد

 با سانرن بااالتوافواد مناسبی بوای ا جام اعمال زیبایی در 

اما باال بودن  وخ ا جاام عمال بوتااکس  .(03،03)باشدمی 

ارائاه دربرن افواد جوان در مطالعاه حاضاو، باا آمارهاای 

 ددرص 1/01 (.4)است  ا هم خوان کهورها شده در دیگو

دارای مادر  افواد متقاضای بوتااکس در مطالعاه اخراو 

ایاان یافتااه  تااو آ ااان کارشااناس بود ااد.دا هاگاهی و باارش

وی  (.13)و همكاران اسات Swamiسو با  تایج مطالعه هم

بران داشت که برن سط  تیصران و تصویو بد از بدن، 

ارتباط مستقرم و قوی وجود دارد. افاواد تیصارل کاوده 

که باید باا یاك گاووه از افاواد خاا  کنند احساس می

تاوی تعامان اجتماعی بوقوار کنند لاذا حساسارت بارش

 سبت به تصویو بد ی خود دار د و ساعی در ب باود ایان 

یافته اخرو با  تاایج دیگاو  (.13)تصویو بد ی از خود دار د

ها افواد متقاضی اعمال زیباایی دارای مطالعان که در آن

. اما (33،43،7)خوان بود د همسطو  باالتو تیصران بود

با مطالعه دهداری و همكاران در  بود ارتباط بارن تقاضاا 

خاوان بوای ا جام اعمال زیبایی و ساط  تیصاران هام

 (.04) بود

کااه توکرااب گرااوی کود ترجااهتااوان در پایااان ماای

هاای باادن و حمایاات اجتماااعی هااای طوحااوارهشااخص

کنناد. شادن  برنیتوا ند ا جام عمل بوتاکس را پرشمی

معناا دار  مطالعاهبرنی ایان اعتقادان مذهبی در مدل پرش

صاورن ه تیقرقاتی کاه با رز ما ند هماه مطالعه بود. این 

 هاای مخاتصشود دارای میادودیتخود گزارش ارائه می

شود در مطالعان آینده از طویق به خود است. توصره می

و های جواحی زیبایی  ظراروش کرفی به بوخی از ا گرزه

 ،جواحی برنی و ا واع پووتزهاا کاه رو باه افازایش اسات

شاود باا توجاه باه اروگاذاری پوداخته شود. پرهان اد می

ساازی در خصاو  فوهنا  باهها در ایان زمرناه، رسا ه

هاای آن، توجاه های زیبایی و شناخت آسربا واع عمل

  ی اعمال گودد.توبرش
 

 سپاسگزاری
م پزشاكی از معاو ت میتوم پژوههی دا هاگاه علاو

کوما هاه به سبب فاواهم  ماودن اجاوای مطالعاه حاضاو 

 .گوددتقدیو و تهكو می
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