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 خالصه 

 نیابر .دارد اثیرت و اجتماعي روابط خانوادگي ي، جسماني، عاطفي،یائسگي بر سالمت روان مقدمه:

 ن پذیرشتببیهدف این پژوهش . یائسگي در زنان و سالمت آنها ضروری استمسائل  يبررس ،اساس

 .ان استچشم انداز زم گریمیانجی جنسیتي باخود در زنان یائسه بر اساس تصویر بدني، نقش 

هش، ژوپجامعه آماری . بودمعادالت ساختاری  مدل روش پژوهش همبستگي با رویكرد  روش کار:

ترس با روش نمونه گیری در دس نمونه،گروه که  بود 1399ساله شهر تهران در سال  45-60زنان یائسه 

ط خود پذیرش بي قید و شر هایدر این پژوهش مشارکت کردند و با پرسشنامه زن 355 تعداد

و ( 1974) بم نقش جنسیتي ،(1990) دن کش و میكولكاب -، چندبعدی خود(2001) چمبرلین و هاگا

تحلیل داده ها از  وبرای تجزیه . مورد ارزیابي قرار گرفتند( 1999) زیمباردو و بوید انداز زمان چشم

  .استفاده شد Lisrelو  Spssنرم افزار 

ا بنسیتي جبر اساس نتایج مدل، پذیرش خود در زنان یائسه بر اساس تصویر بدني، نقش  نتایج:

ثر ااد که شان دنناسبي برخوردار بود.  نتایج تحلیل مسیر میانجیگری چشم انداز زمان، از برازش م

بدني  ( و تصویرt ،43/0=β=69/2مستقیم چشم انداز زمان بر روی پذیرش خود معنادار است )

(57/2=t ،39/0=β( و نقش جنسیتي )57/2=t ،26/0=βبه صورت غیر مستقیم به واسطه )  چشم انداز

دل درون م غیرها. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد متزمان بر روی پذیرش خود تاثیر گذار است

 کنند.ني ميدرصد از واریانس چشم انداز زمان را پیش بی 46درصد از واریانس پذیرش خود و  23

م از هان، آن چشم انداز زم یگر يانجیبا م ،يتیبا نقش جنس سهیدر مقا يبدن ریتصو نتیجه گیری:

 رشیپذ یابر یبهتر نیب شی، پ«حال خوشگذران»و  «نگر ندهیآ»، «گذشته مثبت» یمولفه ها قیطر

 بود. ائسهیخود در زنان  رمشروطیغ

 پذیرش خود، تصویر بدني، نقش جنسیتي، چشم انداز زمان، زنان یائسهکلمات کلیدی: 

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=213449&_au=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7++%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=213449&_au=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7++%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=162896&_au=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1++%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=162896&_au=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1++%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=162896&_au=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1++%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=161529&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=161529&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=161529&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 مقدمه 

با توجه به شاخص توسعه و بهداشت، متوسط انتظار از 

زندگي برای زنان درس راسر جهان به صورتي جالب در 

ال در س 79/ 8،به  1900در سال  3/48طول قرن گذشته، از 

د رش رسید و در قرن آینده، تنها گروه سني که انتظار 2001

که در  سال هستند 55رود، افراد باالي قابل توجهي از آن مي 

ز مردان بیشتر ا 1به  6/2این گروه سني، تعداد زنان به نسبت 

 يزندگ یاز دوران رشد يكی «يائسگی»(. 1)خواهد بود 

 تراییاست که با تغ يسالگ 60تا  45 نیزنان در فاصله سن

 يعیطب يائسگیهمراه است.  يو روانشناخت کیولوژیزیف

 ماه 12به مدت دست کم  يع دائم قاعدگعبارت است از قط

 یهاو هورمون هاخمدانت «يكولیفول» تیکاهش فعال لیبه دل

ن آو بدنبال  يشناخت بیآس ای يعلت جسم چیزنانه و بدون ه

زنان متوقف  یتخمک گذار يعنیمثل،  دیتول یيتوانا

 :زودرس یامدهایدر زنان با پ يعموم دادیرو نیا. شوديم

مشكالت  ق،یتعر ،يور مثل گرگرفتگ)نشانگان وازوموت

،  عروقي – ي)مشكالت قلب :بلند مدت ای. .( جنسي - یادرار

  (.2) استخوان( همراه است يپوک

 سه،یكي از متغیرهای روانشناختي قابل بررسي در زنان یائ

 یضرور مولفه« خود رشیپذ»از آنجا که پذیرش خود است. 

مفهوم خود  درست مثل( 3) باشد يم يسالمت روان یبرا

ت عدم قضاو يمعنبه خود رشیپذ. و گسترده است دهیچیپ

 بر يجسم يستیعوامل بهز رینظر به تاث. تدرمورد خود اس

ي بي تردید م از مفهوم سالمت يخود، به عنوان بخش رشیپذ

 است که در برخورد يژگیو نیاول يبدن ریتصو توان گفت،

قدرت » .ردیگ يمورد قضاوت قرار م گر،یفراد داد با رف

تاثیر مهمي در پیشگیری از افسردگي « پذیرش خود

 .(4میانساالن دارد )

ها نشان دادند که تصویر بدني تحت تاثیر یائسگي پژوهش

صویر بدني در بعد مرکزی زندگي زنان ت(؛  5قرار دارد )

زنان در مقایسه با مردان برای جذابیت (. 6)جای دارد 

دنبال ایجاد  جسماني خویش اهمیت بیشتری داده و به

فرد ی که  (7)تغییراتي در نمای ظاهری بدن خود هستند 

بدن خود را پذیرفته و احساس خوبي درباره آن دارد، اغلب 

در تحقیق مقایسه ای  (.8)برای دیگران دوست داشتني است

خود احساس شرم از بدن عریان زن بدون  و دارای  50روی 

شرم از بدن خود افراد دارای   به این نتیجه بدست آمد که

مي شوند و روابط صمیمانه را اضطراب دررابطه جنسي دچار 

دگریفت، کوهن کتنیس، د همچنین وان (.9کاهش مي یابد)

 800( در مطالعه مروری در اروپا روی 10فریز و کروکلز )

نمونه با عنوان نقش تصویر بدني و عزت نفس در ایجاد 

نتیجه رسیدند که  اختالالت جنسي در بیماران ژنتیكي به این

رضایت از بدن با توده بدني ارتباط داشته و همچنین احساس 

شرم از بدن، اضطراب و افسردگي پیش بین خوبي برای 

را، یون هي چو سوکجینیین در بیماران بود. عزت نفس پا

عنوان میانجي را بر تصویر بدني و ( نقش افسردگي به11)

ن را بررسي کرده در دختران نوجوا کیفیت سالمتي زندگي

 و دریافتند که تصویر بدني مثبت با کیفیت سالمت زندگي

باال بین نوجوانان غیرافسرده ارتباط دارد. این درحالي بود که 

  در نوجوانان افسرده ارتباط معني داری وجود نداشت.

گرچه ترکیب عوامل موثر بر تصویر بدني در هر فرد منحصر 

ها، جنسیت یا نقش جنسیتي به اوست، اما یكي از این متغیر

« نگراني از ظاهر را امری زنانه»است که به طور سنتي 

های بدني مردان به عنوان جاذبه داند و نسبت به ویژگيمي

جنسي، خنثي و بي توجه هستند و در عوض بر تجربه و 

اقتصادی مردان بیشتر تكیه  -دستاوردهای موقعیت اجتماعي

 (.4دارند )

ي ذهن ریتصوئسگي تاثیری است که بر یكي از پیامدهای یا

 يو سالمت يظاهر، تناسب بدناز  درک و نگرش زنان، شامل

شامل  ي،بدن ریفرد به تصو مي گذارد. در واقع نگرش

فرد  يآگاهنیز است و  یو رفتار يشناخت ،يابیارز یهابخش

 اربیل(. 12) ردیگيم بر را در یماریاحساس ب ای ياز سالمت
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، پیرامون نگرش به یائسگي و ( در پژوهش خود13)

افسردگي و تصویر بدن در دوران یائسگي، به این نتیجه 

رسید زناني که از شدت نشانگان افسردگي کم و نگرش 

مثبت نسبت به یائسگي برخوردارند، نمرات تصویر بدني 

( در 14عبدالرحمن، ابوشیخه و المطلق )بهتری داشتند. 

زیستي روانشناختي بیني استرس و بهتحقیقي با هدف پیش

ساله یائسه اردني دریافت که هم  55تا  50زن  193میان 

و هم تغییرات رواني و انتظارات آنها از های جسمينشانه

 یائسگي در میزان بهزیستي روانشناختي زنان موثر است. 

و  در حالي که بسیاری از زنان در دوران یائسگي، اضطراب

 خو ویل این تغییر خلق افسردگي از خود نشان مي دهند و دل

ه شانرا نمي توان تنها به وضعیت یائسگي نسبت داد؛ سایر ن

های متداول مثل تغییرات خواب ، بي اختیاری ادرار، 

ت جنسي و الییرات شناخت ی، شكایت های بدني، مشكغت

یه کیفیت زندگي کاهش یافته ممكن است از نشانه های ثانو

وه د شیعوامل رواني مانناین دوره باشد. در این میان تاثیر 

 زندگي، تصویر بدني، روابط بین فردی، نقش ها و عوامل

اجتماعي را در پیش بیني سطح اضطراب و افسردگي زنان 

ن و ورن، گوت، سوالسی (.15)یائسه را نباید نادیده گرفت 

ه در تحقیقاتشان نیز به این نتیجه رسیدند ک( 16ال)رین

ه بدن گي، یعني قبل از رسینارضایتي از تصویر بدني در یائس

ز ایک سطح تقریبا ثابت بین مراحل قبل از یائسگي و بعد 

 .یائسگي، به حداکثر میرسد

 ي اشاره مي کندهایبه شیوه سویي، مفهوم نقش جنسیتياز 

 «زیستي خود جنسیت» انتظار دارد افراد بر پایه جامعه که

در زندگي  هدنبال تغییر ساختار خانواد به (8) رفتار نمایند

امروزی که زنان به دنبال افزایش حضور در آموزش  مدرن

های های اجتماعي، در موقعیتعالي و نیز مشارکت

های سنتي چندوجهي تازه ای قرار گرفته اند، که با نقش

زنان و به طور اجتناب ناپذیری متفاوت و گاه متضاد هستند، 

ناکامي،  بیشتر در معرض از خود دارند، انتظارات باالیي

از این رو، این تغییرات . قرار مي گیرنداضطراب و افسردگي 

توان تنها به وضعیت یائسگي نسبت داد و این خود را نمي

 دهدنقش جنسیتي را نشان مي ضرورت توجه بیشتر به مقوله

(17) . 

بط یكي از ابعاد بسیار مهم نظام زناشوئي، رضایت از روا

سیستم  رها، نگرشها وجنسي است و نقشهای جنسیتي، باو

ارزشي حاکم بر جامعه، تأثیر بسزایي در رضایت جنسي 

نقش های  افته های پژوهش ها نشان دادند کهدارند. ی

 اندجنسیتي و جنسي فرهنگي در کنار متغیرهای شناختي میتو

ید بخشي از سهم رضایت و یا نارضایتي جنسي را تبیین نما

(18.) 

الش برانگیز بوده که از همواره مفهومي جذاب و چ« زمان»

دیدگاه های مختلف به آن پرداخته شده است. از دیدگاه 

فیزیک ، عیني و قابل اندازه گیری و جهان شمول است اما 

از نظر روانشناختي مفهومي ذهني و وابسته به فرد و جامعه 

مي تواند متفاوت باشد که بطور کلي به فرایندی از تجارب 

ر زمان اشاره دارد که به شخصي و اجتماعي فرد در گذ

کند و در پیوستگي نظم و معني دادن به تجارب کمک مي

کدگذاری، ذخیره سازی و انتخاب اهداف و اقدام ها مورد 

 ای پي برد که چشم در مطالعه (. 6گیرد )استفاده قرار مي

انداز زمان یكي از عوامل تاثیرگذار بر بهزیستي روانشناختي 

های بهداشت رواني مورد توجه است و میتواند در آموزش

با در نظر گرفتن این نكته که نشانه های (. 19)قرار گیرد

یائسگي مي تواند کیفیت زندگي را کاهش دهد، این 

سالگي ظاهر مي شوند و بسیاری  50تغییرات درحوالي سن 

از زنان با انواعي از تجربه های تنش آور مثل دشواری های 

، والدین مسن نیازمند مراقبت، بلوغ فرزندان یا آشیانه خالي

وسایر چالش های شغلي و  بازنشستگي خود یا همسر

اقتصادی که ممكن است جدا کردن این مسائل از عوارض 

های پژوهش رضوی یافته .مربوط به یائسگي دشوار باشد

زمان و  اندازچشمپیش بیني کیفیت زندگي براساس ( در 20)
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بعد ین نشان داد که قلبي چن انبیمارتنظیم هیجاني در 

و گذشته منفي و بعد آینده  سرکوبي متغیر تنظیم هیجان

ابعاد سالمت جسماني کیفیت زندگي را چشم انداز زمان، 

  کند.بیني ميپیش

که از بین ابعاد  نشان داد( 21) پژوهش پیشكاریافته های 

رضایت پیش بین  ،گرا و آیندهحال لذت ،انداز زمانچشم

به بررسي پذیرش خود در ( 22) 1«وکليا». است زناشویي

با پذیرش خود »ان آنکه  که زنان پرداخت و نشان داد

 آورند به جایبهتر های چندگانه را توانند نقشمي «باالتر

صورتي بیشترین سود و  که در کرد چنین پیشنهادو 

عنوان جنس زن، بلكه  منفعت را دارند که خود را نه به

 . پذیرندبعنوان یک شخص به

کاهش سن یائسگي، بطور ازدواج و سنافزایش  با توجه به

طبیعي امكان باروری در زنان  کاهش یافته و این خود برای 

آناني که عالقمند به تجربه مادری هستند مي تواند منبع 

ی زنان سرپرست الآمار باو از سوی دیگر  استرس باشد 

 تق ها، مي تواند موجب افزایش احتمال جهطالخانوار و 

گیریهای زماني گذشته منفي در بین زنان شده و کنار آمدن 

لذا الزمست  .با دوران یائسگي را برای آنها دشوارتر سازد

تا  در عصر پرشتاب و پر استرس حاضر به  یاری زنان رفته

گذرا ارزیابي واقع بینانه از تغییرات  آشنایي وسپس بابتوانند 

تا در  ا باشندپذیره و خود را  بهتر شناخت ؛یا پایدار یائسگي

امید است این  .پیش روند خود و جامعه جهت سالمت 

پذیرش زنان پیرامون بتواند تا حدودی زوایای مبهم پژوهش 

جهت  آیا ،از جمله این که ،دسازدر دوره یائسگي را روشن 

در  زنان تصویر بدنيو  «گذشته، حال و آینده»زمان گیری 

 بر پذیرش خود موثرن ي آنایتجنس دوران یائسگي و نقش

ه متغیرهای مستقل موجود در تحقیق چهریک از  است؟

مقدار از سایر متغیرهای مستقل و نهایتا پذیرش خود در زنان 

بنابراین مساله یائسه را مي توان تببین و پیش بیني کنند؟ 

                                                           
1O’Kelly M  

در « پذیرش خود»این است که مدل مفروض  اصلي پژوهش

قش جنسیتي با نقش بدني، ن اساس تصویر زنان یائسه بر

 زمان، برازش مطلوب دارد؟  اندازچشممیانجي 

 کار روش

و معادالت  از نوع همبستگي توصیفي روش پژوهش

 زن 355 را نیزجامعه آماری پژوهش  و بودساختاری 

روش که با  هرانتشهر  ساکن ساله 45-60 یائسه

د به مالک های ورو. انجام شددر دسترس گیری نمونه

 45-60 محدوده سني در دارای سابقه  تاهل نزناهش: پژو

 نیاز آخر كسالحداقل ی) یائسگي طبیعي ،سالگي 

بدون دخالت جراحي  آن هم گذشته باشد يقاعدگ

 اطالعات .تهران ونت در، سك( تخمدان یا شیمي درماني

، نقش جنسیتي، پذیرش خود هاینامهبا استفاده از پرسش

برای . آوری شدنگرش جنسي و چشم انداز زمان جمع 

 یاییدو ت اکتشافياز تحلیل عاملي تجزیه و تحلیل داده ها 

تعیین مسیر و معادالت و جهت  SPSS 26با نرم افزار 

  .داستفاده ش 8.72 لیزرل نرم افزار ازساختاری 

 

 پژوهشهای ابزار

رسشنامه پبرای این شاخص از : شاخص پذیرش خود

بهره ( 3) اگاه و چمبرلین 2«قید و شرط خودپذیرش بي»

دو خرده  رت و دارایعبا 20 شامل پرسشنامه این. گرفته شد

پذیرش بي قید و شرط » :بود درجه ای لیكرتي 7 مقیاس

باالتر نشانگر پذیرش بي  نمره که 63تا  9 دامنه امتیاز با« خود

 دامنه امتیاز با« پذیرش مشروط خود» و قید و شرط آزمودني

. پذیرش مشروط است دهنده اننمره پایین تر نش که 77تا  11

 آلفا کرونباخ از طریق همساني دروني ،( 3) هاگا و چمبرلین

 ، البتهقابل قبولي است گزارش کردند که در سطح. /72 را

پایایي این پرسشنامه در ایران با استفاده از روش آلفای 

                                                           
2 - Unconditional Self Acceptance Qustionair 

(USAQ)  
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 حاضر و مقدار آلفا در  پژوهش بدست آمد. /68 ،کرونباخ

همچنین پایایي  محاسبه شد. 74/0اس برای هر دو خرده مقی

آن از طریق دو نیمه کردن آزمون و با استفاده از روش 

 درستي آزمایي. بدست آمد 63/0برون  -تنصیف اسپیرمن

این پرسشنامه از طریق همبستگي نمرات آن با  يهمگرای

 که بررسي شد روزنبرگ« حرمت خود»نمرات پرسشنامه 

بر . به دست آمد (p<008/0) 37/0ضریب همبستگي آن 

اساس نتایج تحلیل عامل تاییدی، شاخص ریشه میانگین 

و شاخص  08/0برابر ( RMSEA) مجذور خطای تقریب

 به( GFI) و نیكویي برازش( CFI) های برازندگي تطبیقي

که بر برازش  نددست آمد به 95/0و  95/0ترتیب برابر با 

 . (23) خوب مدل با داده ها داللت دارد

 3«بدن -چندبعدی خود»پرسشنامه : بدني تصویر شاخص

 ،با هدف بررسي شیوه تفكر( 12) «میكولكا» و« کش»توسط 

ه و تهیه شد شیخو يبدن ریباره تصو در رفتار فرد واحساس 

 .شد ای محاسبهدرجه 5 يمقیاس لیكرتبا  رتعبا 68 شامل

پرسشنامه توسط برون،  ياصل یهابخش درستي آزمایي

 81/0نیز آن  یيایپا و دییو تا يررسب( 12) ولكاكیکش و م

( 1 مقیاس است: خرده این پرسشنامه شامل سه. گزارش شد

نمره   340تا 68 در دامنه ؛ که(BSRQ) «بدن-خود» مقیاس

هرچه امتیاز باالتر، نشانگر مثبت بودن تصویر  گذاری شد،

رضایت از بخش های »مقیاس ( 2بدني آزمودني است. 

 «در باره وزن نگرش»مقیاس ( 3 .(BASS) «مختلف بدني

در  شامل مشغولیت فكری فرد با اضافه  یا کمبود وزن است.

فارسي این مقیاس، ضرایب آلفای کرونباخ  پرسشنامه

و  94/0، 88/0، 88/0ها یک از خرده مقیاس های هرماده

و در پژوهش حاضر به  ه استگزارش شد 91/0برای کل 

ضرایب  .( محاسبه گردید57/0-78/0-79/0)ترتیب 

و  78/0و  71/0 ،ایهمبستگي در دو نوبت با فاصله دو هفته

                                                           
3 - Multidimensional Body–Self Relations 

Questionnaire (MBSRQ)  

 

درستي . (1390 ،يخان نایو م يبیرق) ه استبدست آمد 84/0

وسط برون، کش و ت بخش های اصلي پرسشنامه آزمایي

گزارش  81/0 نیز پایایي آنو تایید و بررسي ( 12) ولكاكمی

 . دش

 4«بم»یتي نقش جنس نگرشپرسشنامه : شاخص نقش جنسیتي

دو گیری اندازه سنجشبه منظور ( 24) بم توسط ساندرا که

رت عبا 60 شامل پرسشنامه این. ه استن تهیه شددبو جنسیتي

صفت زنانه، صفت مردانه و صفت زیر مقیاس  3و دارای 

ای محاسبه درجه 7گذاری با مقیاس لیكرت نمره. است خنثي

. است 9/4عموال میانه در هر یک از این مقیاس ها م. شودمي

در مقیاس  شاننمرات ،این افرادی که دوجنسیتي هستند بنابر

به منظور ( 24) بم. مردانگي و زنانگي باالتر از میانه است

 ،نقش جنسیتي یکوتاه پرسشنامه فرم محاسبه اعتماد

بلند بررسي کرد و ضریب شكل همبستگي آن را با 

این  در .ست آوردد به 99/0همبستگي بین این دو را 

 اینگونه محاسبه  گردید نیز پژوهش برای هر خرده مقیاس

 نشانگر سطح ( که56/0، خنثي=86/0، مردانه =70/0زنانه=)

این  ضریب همبستگي. است باالی هماهنگي دروني آزمون

 . نیز بدست آمد 90/0مقیاس را 

توسط  5انداز زمانچشممقیاس : زمان اندازچشمشاخص 

با هدف بررسي صفات شخصیت بر  (25زیمباردو و بوید )

 5 رت وعبا 36اساس گذر زمان تهیه شده است و شامل 

-ندهایخرده مقیاس است: گذشته منفي، حال خوشگذران، 

که میزان آلفا کرونباخ   حال منفعل نگر، گذشته مثبت،

به در پژوهش حاضر  خرده مقیاس رمحاسبه  شده برای ه

( و 52/0-70/0-85/0-58/0-68/0ترتیب زیر مي باشد: )

پرسشنامه توسط علي زاده  اینفرم کوتاه  . 78/0نمره کل 

( هنجار شد و نتایج تحلیل عاملي نیز حاکي از برازش 6فرد )

ایراني نیز پایا و رواست. عامل های  قابل قبول در جامعه

در « ویژگي های شخصیتي نئو»مقیاس چشم انداز زمان با 

                                                           
4 Bem’s Sex-Role Inventory 

5 Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) 
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 «منفعلحال » مقیاساگرچه . فرم کوتاه رابطه معني دار دارند

 ها از پایایي کمتری برخوردار است. درنسبت به دیگر مؤلفه

های ریشه خطای این پرسشنامه شاخص مجموع، طراحان

ریشه ( RMSEA=  057/0)میانگین مجذورات تقریب 

 062/0)مجذورات میانگین باقیمانده استاندارد شده 

=SRMR و شاخص برازش تطبیقي )(086/0 =CFIرا برای ) 

 (.6) این ابزار مناسب گزارش کردند

 

 تایجن

زن شرکت کرده بودند که میانگین  355در این پژوهش 

بود. میانگین سن  17/4با انحراف معیار  63/54سني آنها 

در بود.  61/48و آخرین قاعدگي  81/13اولین قاعدگي 

آورده  هاخرده مقیاس متغیرهای مورد مطالعه همراه 1 ولجد

  ه است. شد

 

 ، انحراف استاندارد، کجي و کشیدگي متغیرهای پژوهشمیانگین .1جدول 

 M SD SK KU مولفه متغیر

 68/1 98/0- 77/5 47/44 غیر مشروط  پذیرش خود

 36/0 51/0 66/8 35/33 مشروط 

 01/0 31/0 57/7 38/31 گذشته منفي چشم انداز زمان

 48/0 03/0 82/5 89/37 حال خوشگذران  

 41/0 57/0- 41/4 24/23 ینده نگرآ 

 44/0 01/0 12/5 52/21 گذشته مثبت  

 27/0 42/0 99/4 12/20 حال منفي 

 54/0 14/0 42/17 09/134 نمره کل 

 74/0 24/0- 38/19 72/195 خود بدن تصویر بدني

 05/0- 24/0- 14/5 59/25 بخش های بدن 

 77/0 86/0- 72/1 86/25 نگرش به وزن 

 57/0 22/0- 40/21 17/247 لنمره ک 

 44/1 73/0- 90/10 89/100 زنانه   نقش جنسیتي

 78/0 29/0- 31/16 32/91 مردانه 

 05/2 52/0- 81/9 53/93 خنثي 

 53/0- 47/0 01/15 85/26 نمره کل عالئم  یائسگي
 N=355: کشیدگي، KU: کجي؛ SK: انحراف استاندارد؛ SD:میانگین؛ Mنكته: 

 

ی همبستگي بین متغیرهاماتریس آمده از  نتایج به دست

نشان داد پذیرش غیر  پذیرش خود و چشم انداز زمان

 نگر ندهیآ(، P ،35/0=r<01/0) حال خوشگذرانمشروط با 

(01/0>P ،33/0=r ،)مثبت گذشته (01/0>P ،25/0=rو ) 

، P<01/0رابطه مثبت و معناداری دارد، بعالوه گذشته منفي )

16/0-=r( و حال منفي )01/0>P ،20/0-=r رابطه منفي و  ،)

معناداری با پذیرش غیر مشروط داشتند. مولفه دوم پذیرش 

خود، پذیرش مشروط بود. نتایج ضریب همبستگي پیرسون 
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(، گذشته P ،17/0-=r<01/0نشان داد حال خوشگذران )

( رابطه منفي و معناداری با P ،16/0-=r<01/0مثبت )

( P ،19/0=r<01/0ند و حال منفي )پذیرش مشروط دار

 همبستگي مثبت و معناداری با پذیرش مشروط دارند.

نتایج  حاصل از ماتریس همبستگي بین پذیرش خود و 

خود بدن با پذیرش غیر تصویربدني حاکي از آن است که  

-P ،17/0<01/0)و مشروط  (P ،35/0=r<01/0)مشروط 

=rی دارد. بعالوه ( به ترتیب رابطه مثبت و منفي معنادار

 (P ،13/0=r<01/0بخش های بدن با پذیرش غیر مشروط )

رابطه ضعیف و معناداری داشت در حالي که با پذیرش 

مشروط همبستگي نداشت. نگرش به وزن نیز هیچ همبستگي 

 با پذیرش مشروط و غیر مشروط نداشت.

 نتایج  حاصل از ماتریس همبستگي بین نقش جنسیتي و

، P<01/0)نقش جنسیتي زنانه  ادنشان د پذیرش خود

34/0=r) مردانه ،(01/0>P ،30/0=r)  01/0)و خنثي>P ،

27/0=r)  با پذیرش غیر مشروط همبستگي مثبت و معناداری

و  (P ،12/0-=r<01/0)دارد، بعالوه بین نقش جنسیتي زنانه 

مشروط همبستگي  با پذیرش (P ،19/0-=r<01/0)خنثي 

عالئم یائسگي نیز با پذیرش منفي و معناداری وجود داشت. 

و با  (P ،14/0-=r<01/0)غیر مشروط همبستگي منفي 

و  (P ،13/0=r<01/0)پذیرش مشروط همبستگي مثبت 

 معناداری داشت.

 

 مانزنداز چشم ا یبا واسطه گر يتیو نقش جنس يبدن ریخود بر اساس تصو رشیپذ نییتبشاخص های برازش مدل  .2 جدول

 وضعیت مقدار مناسب شاخص دست آمدهمقدار ب شاخص برازش مدل

   39/182 مجذور کای

 مطلوب + 61 درجه آزادی مدل

 نامطلوب 05/0> 001/0 سطح معناداری مجذور کای

 مطلوب 3کمتر از  99/2 مجذور کای تقسیم بر درجه آزادی
GFI 89/0 < 95/0 مطلوب 

AGFI 91/0 < 90/0 مطلوب 
CFI 91/0 < 95/0 نامطلوب 

RMSEA 079/0 > 10/0 مطلوب 

 

و نتایج  برای آزمون مدل از معادالت ساختاری استفاده شد

شاخص های برازش مدل با توجه به مقدار مطلوب که در 

گزارش شده است نشان مي دهد که شاخص  2جدول 

مجذور کای نامطلوب مي باشد. قابل ذکر است که  میزان 

ن برای این بخش معنادار است که نشا X2آماره  شاخص

دهد بین ماتریس کوواریانس مدل نظری و ماتریس مي

ها تفاوت وجود ای تولیدشده توسط دادهکواریانس نمونه

دارد. در حالي که یک مدل مناسب بایستي دارای شاخص 

X2  غیرمعنادار باشد. با این حال این شاخص به عنوان

شود. نظر گرفته مي شاخص بدی برازش و یا عدم برازش در

-جایي که این میزان و معناداری این شاخص مي اما از آن

ها از های موجود در دادهبرخي از ویژگي ریتأثتواند تحت 

قبیل تخطي از مفروضه نرمال چند متغیری، میزان اشباع مدل  

و حجم نمونه قرار بگیرد؛ این شاخص به عنوان شاخصي 

گردد؛ ولي معناداری آن ها ذکر ميسنتي در اغلب گزارش

(. در این مطالعه اشباع 26شود )در نظر گرفته نميچندان 
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مدل و نرمال بودن بررسي شده است و این معناداری تحت 

با مقدار مطلوب  CFIتاثیر حجم نمونه است. بعالوه شاخص 

تفاوت چنداني ندارد و مدل حاضر برازش نسبتا مطلوبي 

 دارد.

 

 انم انداز زمچش یگر با واسطه يتیو نقش جنس يبدن ریخود بر اساس تصو رشیپذاثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل در مدل   .3 جدول

 واریانس (tخطا) اثر کل (tخطا) اثر غیر مستقیم (tخطا) اثر مستقیم پیش بین متغیر مالک

 23/0        روی پذیرش خود از:

  (69/2)16/0 43/0 - - (69/2)16/0 43/0 چشم انداز زمان 

  (57/2)15/0 39/0 (57/2)15/0 39/0 - - تصویر بدني 

  (57/2)10/0 26/0 (57/2)10/0 26/0 - - نقش جنسیتي 

 46/0        روی چشم انداز زمان از:

  (53/2)13/0 33/0 - - (53/2)13/0 33/0 تصویر بدني 

  (54/2)09/0 22/0 - - (54/2)09/0 22/0 نقش جنسیتي 

 

 تجزیه و تحلیل مسیرهای مدل معادالت 3طبق جدول 

ساختاری به دست آمده از اثرات استاندارد شده نشان داد که 

اثر مستقیم چشم انداز زمان بر روی پذیرش خود معنادار 

( t ،39/0=β=57/2( و تصویر بدني )t ،43/0=β=69/2است )

( به صورت غیر مستقیم به t ،26/0=β=57/2و نقش جنسیتي )

ار واسطه چشم انداز زمان بر روی پذیرش خود تاثیر گذ

است. بررسي ضرایب استاندارد شده تصویر بدني و نقش 

جنسیتي نشان مي دهد که تصویر بدني نقش مهم تری در 

پیش بیني غیر مستقیم پذیرش خود نسبت به نقش جنسیتي 

دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد متغیرها درون 

درصد از  46درصد از واریانس پذیرش خود و  23مدل 

 شم انداز زمان را پیش بیني مي کنند.واریانس چ

 

 و پذیرش خود چشم انداز زماني، تیو نقش جنس يبدن ریتصوبارهای عاملي مولفه های  .4 لجدو
 (tخطا) بارعاملي مولفه  متغیر

 (27/5)11/0 58/0 غیر مشروط  پذیرش خود

 (-80/3)11/0 -41/0 مشروط 

 (-03/1)12/0 -12/0 گذشته منفي چشم انداز زمان

 (91/4)11/0 54/0 حال خوشگذران  

 (56/6)14/0 93/0 آینده نگر 

 (72/6)14/0 97/0 گذشته مثبت  

 (-33/2)12/0 -26/0 حال منفي 

 (27/7)11/0 80/0 خود بدن تصویر بدني

 (35/3)11/0 38/0 بخش های بدن 

 (42/0)08/0 03/0 نگرش به وزن 

 (54/6)11/0 72/0 زنانه   نقش جنسیتي

 (87/10)09/0 93/0 ردانهم 

 (60/5)10/0 56/0 خنثي 
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با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم چشم  4طبق جدول 

انداز زمان، تصویر بدني و نقش جنسیتي و بارهای عاملي 

نشانگرها نشان مي دهد از بین تصویر بدني مولفه های خود 

بدن و سپس بخش های بدن هستند که از طریق واسطه چشم 

از زمان )که در این بین گذشته مثبت، آینده نگر و حال اند

خوشگذران مهم ترین نشانگرهای واسط هستند( بر روی 

پذیرش غیرمشروط در مرحله نخست و سپس پذیرش 

مشروط به دلیل بارهای عاملي که دارند تاثیر گذار است. 

بعالوه نقش جنسیتي مردانه، زنانه و خنثي در مرحله بعدی به 

مستقیم بر مهم ترین نشانگرهای چشم انداز صورت غیر 

زمان )گذشته مثبت، آینده نگر و حال خوشگذران( بر روی 

 پذیرش مشروط و غیر مشروط تاثیر گذار است.

مدل معادالت ساختاری آزمون شده را به همراه  1ر نمودا

ضرایب استاندارد و بارهای عاملي نشانگرها برای متغیرهای 

زمان، تصویر بدني و نقش جنسیتي پذیرش خود، چشم انداز 

 را نشان مي دهد.

 
 مدل ساختاری تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدني و نقش جنسیتي با واسطه گری چشم انداز زمان .1نمودار 

 

یرگیجهیبحث و نت

متغیرهای تبیین پذیرش خود در زنان یائسه بر اساس  مدل

 زمان اندازچشمتصویر بدني، نقش جنسیتي با نقش میانجي 

نتایج نشان  .و تایید شد خوبي برخوردار استنسبتا از برازش 

داد خرده مقیاس خود بدن از تصویر بدني با پذیرش غیر 

مشروط و مشروط به ترتیب رابطه مثبت و منفي معناداری 

دارد. بعالوه بخش های بدن با پذیرش غیر مشروط رابطه 

رش مشروط ضعیف و معناداری داشت در حالي که با پذی

همبستگي نداشت. نگرش به وزن نیز هیچ همبستگي با 

در تبیین این نتیجه مي  پذیرش مشروط و غیر مشروط نداشت

( سیورن و 13اربیل) های یافتهکه به نوعي با  توان گفت

 ،(8)رزاقي  (10( وان دگریفت و همكاران )16همكاران )

عبدالرحمن و همكاران  (11جین سوکرا و یون هي چو )

نارضایتي از تصویر بدني در دوران  وهمسوست  (14)

یائسگي افزایش مي یابد و زناني که نگرش مثبت به یائسگي 

دارند، تصویر بدني بهتری از خود خواهند داشت و پذیرش 

خود باالتر رفته و میزان افسردگي در آنها کمتر خواهد بود. 

ع شدت عالئم و تغییرات قطحداکثر در نظر داشته باشیم که 

رخ مي  یعني در دوره گذار قاعدگي در اوائل دوره یائسگي

ساله  54دهد و از انجا که متوسط سن شرکت  کننده ها 

 این پژوهشیائسگي درشروع در حالیكه میانگین سني ه، بود

سال فاصله از اوج   6با در نظر گرفتن  این  )،سال بوده 48
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ائسگي ینشانگان  رخي ازبممكن است  لذانشانگان یائسگي( 

 . ستتخفیف یافته و به ثبات رسیده ا

یم ستقبا توجه نتایج  پژوهش در مورد اثرات مستقیم و غیر م

چشم انداز زمان، تصویر بدني و نقش جنسیتي و بارهای 

 عاملي حاکي ازآن است که ازبین مولفه های تصویربدني،

ی خود بدن و سپس بخش های بدن هستند که از مولفه

 وگذشته مثبت، آینده نگر )نداز زمان طریق واسطه چشم ا

حال خوشگذران مهم ترین نشانگرهای واسط هستند( بر 

روی پذیرش غیرمشروط در مرحله نخست و سپس پذیرش 

کي احمدپورترتحقیقات همراستا با  کهمشروط تاثیر گذارند 

 .است( 27و همكاران )

 ونه نتایج ضریب همبستگي نشان داد نقش جنسیتي زنانه، مردا

 رد،نثي با پذیرش غیر مشروط همبستگي مثبت و معناداری داخ

بعالوه بین نقش جنسیتي زنانه و خنثي با پذیرش مشروط 

با نتایج   همبستگي منفي و معناداری وجود داشت یعني

 رفياز ط که (4) برناردو ( 8)رزاقي (، 22اوکلي )  تحقیقات

ار دچدر یائسگي  زنان يزندگ یمرکز بعنوان بعد يبدن ریتصو

 وری تغییراتي شده و از طرف دیگر نقش مادری به معنای بارو

م انه کزنجنسیتي ه به پایان مي رسد و با نقش های نزنامراقبت 

یر غپذیرش  نقش های مردانه  پررنگترمي گردد لذا یارنگ تر 

ن زنا هیبهتر از بق مشروط با این تغییرات همراستاست که 

تر به تیریقادر به مد و آورند یچندگانه خود را به جا یهانقش

 نیچن تی. درنهاندمحتمل جوامع مردساالر یهاسواستفاده

ا ر سود و منفعت نیشتریب يشده است که زنان درصورت شنهادیپ

 کیعنوان  عنوان جنس زن، بلكه بهدارند که خود را نه به

که در این تحقیق فقط از نان  مسوسته کنند رشیشخص پذ

ه  ي که و نمونه های زنان مجرد یا کسانمتاهل بكار گرفته شد

 تجربه مادری نداشتن محدود بود.

اثر مستقیم چشم انداز زمان بر روی پذیرش خود معنادار است و 

تصویر بدني و نقش جنسیتي به صورت غیر مستقیم به واسطه 

این با  وچشم انداز زمان بر روی پذیرش خود تاثیر گذار است. 

در  مسو نیست که نقش های جنسیتيه( 18نتیجه عبدالمنافي )

 ایو  تیاز سهم رضا يبخش توانديم يشناخت یرهایمتغ نارک

همسو نیست زیرا نقش جنسیتای  دینما نییرا تب يجنس يتینارضا

در تحقیق حاضر اثر مستقیمش بر پذیرش خود معنادار نبود و 

شاید بر عملكرد جنسي یا رضایت جنسي به تنهایي بیشتر موثر 

و  چن(، 21های پیشكار )  یافته های پژوهشما با ا  .باشد

 همسوست ( 16) و همكاران سیورن( 13) اربیل( 1) همكاران

بین گذشته منفي پیش بین کیفیت زندگي مي تواند  بطوری که 

عنوان ه بین حس مفید بودن ، تصویر ذهني از خود بباشد  یا 

 تمثب کیفیت زندگي و نگرش مثبت به زندگي و آینده رابطه

 .معناداری وجود دارد

به  عدیبعالوه نقش جنسیتي مردانه، زنانه و خنثي در مرحله ب

ان صورت غیرمستقیم بر مهم ترین نشانگرهای چشم انداز زم

)گذشته مثبت، آینده نگر و حال خوشگذران( بر روی 

ژن زنان  آندرو پذیرش مشروط و غیر مشروط تاثیر گذارند.

، تاجر، استقالل قدرترنظی که ویژگي های صفات مردانه

پذیرش  ریسک پذیری را نیز داشتند،و تصمیم گیری

  .غیرمشروطي از خود داشتند

د زمان و پذیرش خو اندازچشمتایج دیگر مدل نشان داد که ن

از م انداثر مستقیم چش .دنارددر زنان یائسه رابطه معناداری 

 تیبزمان بر پذیرش خود معنادار است و در این میان به تر

گذشته مثبت ، آینده نگر و حال خوشگذران پیش بین 

 که با یر مشروط زنان  یائسه هستندغبرای پذیرش  بهتری

 پیشینده  آکه بعد گذشته منفي و  (21تحقیقات پیشكار )

 زهینگا ریبه تاث( 28) يهوا ک نگیی و بین کیفیت زندگي بود 

اد فرا نیانداز زمان در بو ارتباطش با چشم يزندگ تیبر رضا

 زهیانداز زمان در درک انگپرداخت که چشم ریداوطلب خ

 . باشد وثرم توانديم ياز زندگ تیو رضا ریافراد خ

ي جنسسالمت  ي از نمودهایكی بعنوان یبارور در مجموع

و  رییو هر گونه تغ مي باشدبرخوردار یيبه سزا تیاهم از

زنان  بهزیستي روانشناختيکارکرد، در  نیبر ا یتحول رشد
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و در پژوهش (2014) عبدالرحمن، گذار است ریتاث

تصویر بدني نقش مهم تری در پیش  حاضرروشن شد که

در  بیني غیر مستقیم پذیرش خود نسبت به نقش جنسیتي 

 پژوهشي مي توان به یتهایمحدوداز دارد.زنان  یائسه 

تعداد زیاد  وبود گروه نمونه  سني خاص زنان محدوده

شرایط همه گیری  همزماني با هک هاهای پرسشنامهپرسش

های قت پاسخد همكاری وبر  ،بیماری کرونا

از این رو . اشاره کرد ستتأثیر نبوده اکنندگان بيشرکت

 سني سایر گروه هایپیشنهاد مي شود نظیر این پژوهش در 

و  و به صورت روشهای کیفي و طولي ینمجرد مثل زنان

ت گیرد صور ئسگيو بعد از یا) دوره گذار( ای قبل مقایسه

 . شود بیشتر تعمیم یافته ها امكان تا

 نظامریزان مسئولین و برنامهالزم است  رسديبه نظر م

تخصصي با رویكردهای همگاني  های آموزش ،متسال

افزایش  ذهن اگاهي و متمرکز بر زمان حال و با هدف

از طریق بهبود  یا  در زنان را «خود غیرمشروط پذیرش»

 شانهای جنسیتیني و انتخاب آگاهانه نقشترمیم تصویر بد

 این دوره رشدیوارد  مادگي بیشتریتا با آ؛ لحاظ نمایند

ن اجتماعي میانساال افت کیفیت زندگي فردی واز  شوند و

پیشگیری و به حفظ و تداوم حس فعال و مولد بودن در 

 .ندرده باشک طیف گسترده زنان یائسه کمک شایان توجهي

 

Reference 
Chen SQ, Sun N, Ge W, Su JE, Li QR. The development process of self‐acceptance among Chinese women with 

breast cancer. Japan Journal of Nursing Science. 2020 Apr;17(2):e12308. 

Alonso‐Domínguez R, Sánchez‐Aguadero N, Llamas‐Ramos I, Lugones‐Sánchez C, González‐Sánchez S, 

Gómez‐Marcos MA, García‐Ortiz L, Ewomen Investigators. Effect of an intensive intervention on the increase 

of physical activity and the decrease of sedentary lifestyle in inactive postmenopausal. Journal of Advanced 

Nursing. 2021 Apr;77(4):2064-72. 

Chamberlain JM, Haaga DA. Unconditional self-acceptance and psychological health. Journal of Rational-

Emotive and Cognitive-Behavior Therapy. 2001 Sep;19(3):163-76. 

Bronk KC. Purpose in life: A critical component of optimal youth development. Springer Science & Business 

Media; 2013 Sep 4. 

Herzig L, George G, Watson K. How Body Image Can Influence a Woman’s Perception of Menopause. World 

Futures. 2020 Dec 3:1-2. 

Alizadeh Fard, Susan, Mohtashami, Tayebeh, Haghighatgoo, Marjan, Zimbardo, Philip George. Psychometric 

properties of the short form of Time Vision Questionnaire in the adult population of Tehran. Clinical Psychology 

and Personality, 2020; 14 (2): 157-169. 

Asgari M. Comparison of psychological symptoms, self-esteem and sexual function of married women before 

and after cosmetic surgery. 2016; Family Research Institute of Shahid Beheshti University of Tehran. 

Razaghi R. Teaching sexual topics. Tehran: Danjeh Publishing, 2019; 120-130. 

Cash TF, Maikkula CL, Yamamiya Y. Baring the body in the bedroom”: Body image, sexual self-schemas, and 

sexual functioning among college women and men. Electronic Journal of Human Sexuality. 2004 Jun 29;7:1-9. 

van de Grift TC, Cohen-Kettenis PT, de Vries AL, Kreukels BP. Body image and self-esteem in disorders of sex 

development: A European multicenter study. Health Psychology. 2018 Apr;37(4):334. 

Ra JS, Cho YH. Depression moderates the relationship between body image and health-related quality of life in 

adolescent girls. Journal of Child and Family Studies. 2017 Jul;26(7):1799-807. 

Brown TA, Cash TF, Mikulka PJ. Attitudinal body-image assessment: Factor analysis of the Body-Self 

Relations Questionnaire. Journal of personality assessment. 1990 Sep 1;55(1-2):135-44. 

Erbil N. Attitudes towards menopause and depression, body image of women during menopause. Alexandria 

Journal of Medicine. 2018 Oct 23;54(3):241-6. 

Abdelrahman RY, Abushaikha LA, al-Motlaq MA. Predictors of psychological well-being and stress among 

Jordanian menopausal women. Quality of life Research. 2014 Feb;23(1):167-73. 

 EsnaAshari B. Comparison of quality of life, psychological well-being and marital satisfaction in Persian, 

Turkish and Arab postmenopausal women, 2016; Allameh Tabatabai University. Tehran. 



 
 

 64، سال 3، شماره 1400شهریور-مرداد جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -3346

 
Séjourné N, Got F, Solans C, Raynal P. Body image, satisfaction with sexual life, self-esteem, and 

anxiodepressive symptoms: a comparative study between premenopausal, perimenopausal, and postmenopausal 

women. Journal of women & aging. 2019 Jan 2;31(1):18-29. 

Hardy C, Thorne E, Griffiths A, Hunter MS. Work outcomes in midlife women: the impact of menopause, work 

stress and working environment. Women's midlife health. 2018 Dec 1;4(1):3. 

Abdolmanafi A. Developing a model based on Iranian culture for gender dissatisfaction. 2016; Trabiat Modares 

University. Tehran 

Rahimi S, Hajloo N, Basharpoor S. The Prediction of Psychological Well-Being Among Students of Mohaghegh 

Ardebili University in 2018 Based on the Perspective of Time Dimensions (The Mediator Role of Life 

Expectancy): A Descriptive Study . JRUMS. 2019; 18 (7) :657-674 

Razavi G. Predicting quality of life based on time perspective and emotional regulation in people with heart 

disease. 2017; Master Thesis in General Psychology, Islamic Azad University, Quds Branch. 

Pishkar F (1397). Predicting marital satisfaction based on the couple's psychological needs and time perspective. 

2019; Master Thesis in General Psychology, Islamic Azad University, Quds Branch. 

O’Kelly M. Self-acceptance in women. InThe strength of self-acceptance 2013 (pp. 229-246). Springer, New 

York, NY. 

Kalantari F. The effectiveness of teaching communication patterns on unconditional acceptance and self-

satisfaction. Transformational Psychology: Iranian Psychologists, 2014; 10 (37) p. 2-13. 

Bem SL. A manual for the Bem sex role inventory. California: Mind Garden. 1981. 

Zimbardo PG, Boyd JN. Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric. InTime 

perspective theory; review, research and application 2015 (pp. 17-55). Springer, Cham. 

Hooper D, Coughlan J, Mullen MR. The servicescape as an antecedent to service quality and behavioral 

intentions. Journal of services marketing. 2013 Jul 5. 

Ahmad Portarki Z, Abolghasemi A, Poursahili S. Comparison of mood and body image dimensions in women 

with depression with and without sexual dysfunction. Social Psychological Studies of Women, 2019; 15 (4): 

123-148 

Kee YH, Li C, Wang JC, Kailani MI. Motivations for volunteering and its associations with time perspectives 

and life satisfaction: A latent profile approach. Psychological reports. 2018 Oct;121(5):932-51. 



 

 لیال عباسی و همکاران   تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و میانجیگری چشم انداز زمان در زنان یائسه -3347

 Original Article 

 

Explaining Self-Acceptance based on Body Image, Gender Role with 

mediation of Time Perspective among Menopausal Women 

Received: 05/04/2021 - Accepted: 08/05/2021 

 

Leyla Abbasi 1  

Nader Monirpour 2*  

Hsan Mirzahoseini 3 

 
1 phd student, department of 

psychology qom brancg, Islamic Azad 

University, Qom Branch, Qom, IR iran 
2 Assistant Professor, Department of 

Psychology,Qom Branch, Islamic Azad 

University, Qom, Iran 
3 Assistant Professor, Department of 

Psychology, Qom Branch, Islamic 

Azad University, Qom, Iran 

  
 

 Email: monirpoor@qom-iau.ac.ir 

 

 

 Abstract 

Introduction: In this research, which conducted in 2020, the aim was to 

explain the Self-Acceptance based on Body Image, Gender Role with 

mediating of Time Perspective among  Post-Menopausal Women aged 45-

60 in Tehran. The sample group was consisted of 710 available Post-

Menopausal women. 

Methods: The research method was correlation with the structural equation 

model approach. The statistical population of the study was postmenopausal 

women aged 60-45 years old in Tehran in 2020. The sample group 

participated in this study by available sampling method of 355 women and 

with their unconditional acceptance questionnaires by Chamberlain and 

Haga (2001). , Multidimensional self-bodybuilder and Mikolka (1990), Bam 

gender role (1974) and the time perspective of Zimbardo and Boyd (1999) 

were evaluated. Spss and Lisrel software were used to analyze the data. 

Results:  According to the results of the model, self-acceptance in 

postmenopausal women based on body image, gender role mediated by time 

perspective, had a good fit. The results of path analysis showed that the 

direct effect of time perspective on self-acceptance is significant (t = 2.69, β 

= 0.43) and body image (t = 2.57, β = 0.39) and gender role ( T = 2.57, β = 

0.26) indirectly affects its acceptance due to time perspective. The results 

also showed that the variables within the model predict 23% of their 

acceptance variance and 46% of the time vision variance. 

Conclusion: Comparing with the Gender role, the Body image is a better 

predicted-able for Unconditional Acceptance in postmenopausal women,  

with mediating Time Prospective, through the factors “past positive”, 

futuristic, and “Present Hedonistic. ”  

Keywords: Self acceptance, Body Image, Gender Role, Time Perspective, 

Postmenopausal women 

 


