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 یرانیدر زنان ا مانیدر ادراک درد زا یتیشخص یها یژگیونقش 

 

 1فرد ی، طاهره هاشم3*یی، فرهاد خرما 2این یزهره خلج ،1یدالهی نیپرو
 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش3ایران؛  ،قم، قم یدانشگاه علوم پزشک2 ران؛یواحد کازرون، کازرون، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم1
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 مقدمه:
خداوند  است که یاله ینعمت شیو زا مانیزا

نهاده  عهیبه ود یخلقت نسل بشر در وجود آدم یبرا

، تجربه درد مانیزا ریگذر از مس یو برا است

 یندیفرا مان،یدرد زا واقع در . (1) است ناپذیر اجتناب

زن بوده  یو مهم در زندگ انگیز هیجان ای واقعهو  یعیطب

 یاریو از بس  ماند خواهد  یباق یهمواره در خاطر و که

 ای نشانهدرد  نی. ا(2) دردها متفاوت است ریجهات با سا

بلکه پس از شروع  ستین یبافت بیآس ای یماریاز ب

 یابد میادامه  رونده پیشمنظم و  صورت به، خود خودبه

 شناخت رو ازاین(. 3) شود دنیتا منجر به حادثه خوشا

بر ادراک آن،  تأثیرگذارو عوامل  مانیدرد زا تیماه

را به خود  نیاست که همواره توجه محقق یموضوع

 %20حدود  Toohill جلب کرده است. بر طبق مطالعات

گزارش  مانیاز درد زا را ییباالترس از زنان باردار 

 یرونعوامل د ،یجانیواکنش ه نیبروز ا برای. کنند می

 مان،یزا درد ،دیگر عبارت بهدخالت دارند.  یاریبس یرونیو ب

 چکیده:
 اريبس توجه مانیو ادراک درد زا یتيشخص های ویژگی نيبه ارتباط ب نيمحقق ر،يدر دو دهه اخ :زمينه و هدف

و سالمت زنان در تجربه  تیرضا تياهم دليل به وجود دارد. نهيزم نیدر ا یمعدود یمطالعات بوم اما ،اند داشته
 است. گرفته  انجام مانیدر ادراک درد زا یتيشخص های ویژگینقش  نييتب باهدفمطالعه  نیا مان،یدرد زا
پرسشنامه  قیاست. اطالعات از طر یاز نوع همبستگ یلتحلي -یفيتوص یپژوهش حاضر پژوهش :یبررس روش

 مارستانيورود به مطالعه با مراجعه به ب طیشرا یزائو دارا 220توسط  مانیو ادراک درد زا یتيشخص یژگیو
 ریبهمچون ض یآمار توصيفی و استنباط های روشاز  ها دادهتحليل  برای شد. آوری جمع، کازرون وليعصر

 ن چندگانه استفاده شد.همبستگی پيرسون و رگرسيو
 طور به، مؤلفه واکنش به درد مانیادراک درد زا های مؤلفه انيپژوهش نشان داد که از م های یافته :ها افتهی

 ،(=20/0βو  =034/0P)در تجربه  ی( و گشودگ=26/0βو  P=004/0) ییگرانژند  روانعوامل  وسيله به داری معنی
 ،(=19/0βو  P=031/0در تجربه ) یدگگشو ،(=20/0βو  P=020/0) راییدگننژروان  های عامل. شود می بينی پيش

مؤلفه عدم تحمل درد  ،یکننده منف ینبيپيشو ( =β-20/0و  P=042/0) ییگرا فهيکننده مثبت و وظ ینبيشيپ
( و =20/0βو  P=023/0) ییگرا نژند  روان(، =31/0βو  P=001/0) یری. عوامل توافق پذباشند می مانیزا

در تجربه  یبود. عامل گشودگ مانیکننده مؤلفه عمق درد زا ینبيشي( پ=18/0βو  P=042/0)در تجربه  یگشودگ
(19/0-β=  044/0و=P)، درد  رشیپذ مؤلفه یکننده منف بينی پيشبود که  یتيشخص های ویژگی نيتنها عامل در ب
( و روان =19/0βو  P=041/0)در تجربه  ینمره گشودگ، یتيشخص های ویژگی نيبوده است. از ب مانیزا

 ینيب شي( پ=β-24/0و  P=023/0) ییگرا فهيکننده مثبت و عامل وظ ینبيشيپ ،(=29/0βو  P=001/0) نژادگرایی
 .بوده است مانینمره کل ادراک درد زا یکننده منف

 از استفاده و  یتيشخص یها یژگیبر اساس و یو آموزش مناسب در دوران باردار حيمشاوره صح :یريگ جهينت
 .نمایدکمک در کسب تجربه خوشایند زایمانی  به مادران می تواند ،مانیمختلف کاهش درد زا های روش

 
 .مانی، ادراک درد، درد زایتيشخص های ویژگی :کليدی یها واژه
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و ابراز آن تحت  ادراک است که یتیچند عل ای پدیده

 یاجتماع یو فرهنگ یروان ،یکیولوژیزیعوامل ف تأثیر

در بروز  تأثیرگذارعوامل  تمامی بهتوجه  .گیرد میقرار 

 یآن ضرور مناسب تیریمد منظور بهواکنش به درد 

عوامل  عنوان به ینو هورمو ییایمیوشیعوامل ب. (4) است

 مدت کوتاه یاسترس هایپاسخ جادیبا ا کیولوژیزیف

 و شود می مختلف  یسبب انقباض و اتساع عروق خون

 ییاحشا ای ایچهیماه یبر دردها میمستق ریتأث درنتیجه

 درد را آشکار  یکیولوژیزیشده و رفتار فایجاد 

 زانیهمچون م اجتماعی -ینگ(. عوامل فره5) کنند می

 ییمواجهه با درد، توانا یفرهنگ های آموخته، یآگاه

و  یدرمانیبه امکانات و خدمات بهداشت یدسترس

  ،حاکم در پاسخ به درد یاجتماع -یقوم ساختار

 مختلف به درد  های واکنشادراکات و  سبب بروز

 Lowe زین شناختی روان(. در خصوص عوامل 6) شود می

 یعاطف های برانگیختگیو  یشناخت یرهایتفس هکمعتقد 

 ای گونه بهزمان مواجهه با درد ممکن است  در فرادا

 یعصب ستمیس کیتحر شیافزا قیطراز میمستق

قرار داده و سبب  ریعملکرد انسان را تحت تأث ک،یسمپات

 نی(. محقق7) شود درد واکنش به متفاوت  یبروز رفتارها

بر ادراک  تأثیرگذاروامل ع انیباورند که در م این بر

سهم  یتیشخص های ویژگیو  شناختی رواندرد، عوامل 

به درد  یکه پاسخ رفتار اند پذیرفته آنها .دارند ییسزاه ب

که خود وابسته به  مولد اضطراب یبا فاکتورها مانیزا

مرتبط بوده و منجر به  اریاست، بس یتیشخص های ویژگی

در زنان  رداز واکنش به د یخاص یالگو گیری شکل

 .(8،9) شود میزائو 

و ترس  مانیزادرد  تیماه یدگیچیبا توجه به پ

و  نیسزار مانیبه زا شیگرا درنتیجهو  یعیطب مانیاز زا

 یطرف از و منیا مانیزا یجهان یارهایدور شدن از مع

عوامل  یبرخ یبررس زمینه در یکمبود مطالعات داخل

 وشش پژوهش ک نیادر  مان،یمؤثر بر درد زا یفرد

و رابطه آن با  یتیشخص های ویژگی مطالعه با تا شودمی

 یحوزه را تا حدود نیدانش در ا کمبود مان،یدرد زا

خصوص،  نیدانش در ا یو با فراهم آور دینما جبران

در این  .باز نماید یکاربرد ها پیشنهاد ارائه یراه را برا

 نییتب باهدف ای مطالعه بر آن شد تا پژوهشگرمطالعه 

را به  مانیدر ادراک درد زا یتیشخص های ویژگی نقش

 انجام رساند.

 

 :یبررس روش
از نوع  یلیتحل - یفیمطالعه توص یک مطالعه  این

حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، است.  یهمبستگ

از زنان   نفر   220(. نمونه پژوهش شامل 10شد ) نییتع

و   یداربار کازرون  با   عصریول شگاهیکننده به زا مراجعه

 شیتک قلو، نما ی، حاملگ و بدون عارضه یعیطب مانیزا

 معیار .(10) چند زا بودن، بود ایقله سر، نخست زا 

 یشامل وجود هرگونه ناراحت زیخروج از مطالعه ن

و  فوت همسر، متارکه ،یدر باردار یروان ای یجسم

دسترس در صورت به یریگ نمونهروش  .بود ییسابقه نازا

پژوهش، پژوهشگر پس از کسب  یاجرا منظور به

 نامه معرفی، دانشگاه یاز معاونت پژوهش یکتب نامه اجازه

ارائه  کازرون ولیعصر شگاهیبه مسئول بخش زا را الزم

در مورد اهداف پژوهش و کسب  حیتوض پس از و نمود

به  ،در مطالعهگان شرکت کنندهاز  یشفاه تیرضا

منظور محقق و  نیا یپرداخت. برا اطالعات آوری جمع

عامل  5پرسشنامه  2با استفاده از  دیده آموزشهمکار 

محقق ساخته  اسیو مق برگدگل تیبزرگ شخص

به  مانیساعت پس از زا 72 یط  ،مانیادراک درد زا

  شامل پرسشنامه 2این  .اطالعات پرداختند یآور جمع

)شامل: سن،  کیدموگراف های ویژگیبخش  2

 ایخواسته  مان،یزامحل سکونت، تعداد  الت،یتحص

 یهاهیگو نوزاد( و تیجنس ،یبودن باردار هناخواست

 .بود مانیمربوط به ادراک درد زا

 گلدبرگ تیعامل بزرگ شخص 5 پرسشنامه

عامل بزرگ  5 درمجموعاست که  هیگو 50 یدارا

 نی(. ا11) دهد میقرار  یابیرا مورد ارز تیشخص

داده  لیلتق هیگو 46به   ییخرما پرسشنامه در مطالعه 

 ه،یگو 10با  نژادگراییعامل روان  که طوری بهشد. 

 عامل  ه،یگو 10در تجربه با  یعامل گشودگ
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 هیگو 9با  یری، عامل توافق پذهیگو 9با  ییگرا فهیوظ

عامل بزرگ  5 ه،یگو 8با  گرایی برونو عامل 

پرسشنامه  نیا یی(. روا12) کند می یابیرا ارز تیشخص

 اساس بر ها عاملشد و  أییدت یعامل لیتحل قیاز طر

 ییای. پادیمشخص گرد (Scree plot) اسکنرینمودار 

 است شده تأیید کرونباخ یآلفا بیضر قیرآن از ط

 روندعامل  یآلفا برا بیبر اساس آن ضرا که

 در تجربه یعامل گشودگ ی، برا88/0 نژادگرایی

عامل  ی، برا80/0 ییگرا فهیعامل وظ ی، برا78/0

 77/0 گرایی برونعامل  یو برا 80/0 یریتوافق پذ

 است. شده محاسبه

جهت  یاختصاص اسیعدم وجود مق دلیل به

محقق بر اساس مصاحبه  مان،یسنجش ادراک درد زا

زائوها و  مانیزا نیماماها ح اتیبا زنان زائو و تجرب ینیبال

ادراک درد  اسیاقدام به ساخت مق ها آن یکالم اناتیب

 یاست. برا هیگو 20 یادار اسیمق نیکرد. ا مانیزا

بر اساس روش  یل عاملیاز تحل اسیمق نیا ییروا نییتع

 استفاده شد و  ماکسیو چرخش وار یاصل های مؤلفه

واکنش به درد، عدم تحمل درد، عمق درد و  مؤلفه 4

مؤلفه واکنش به  بیترت نیدرد به دست آمد. بد رشیپذ

نسبت به ادراک  ازحد بیش تیحساس›› صورت بهدرد 

، مؤلفه عدم ‹‹در مقابل درد پذیری تحریکدرد و  شدت

عدم مقاومت در مقابل درد و ›› صورت بهتحمل درد 

، ‹‹است تحمل غیرقابل مانیادراک که درد زا نیداشتن ا

درد  دیو شد قیادراک عم صورت به›› مؤلفه عمق درد

و  دهنده تکان زیو خاطره آن ن ادی که چنان آن مانیزا

داشتن ››صورت بهدرد  رشپذی مؤلفه و ‹‹زاست استرس

است که  ناپذیر اجتناب یندیفرا مانیزا ردباور که د نیا

 فی، تعر‹‹شد آنو آماده مواجهه با  رفتیآن را پذ دیبا

نفر به  220 اسیمق نیا ییایپا نییتع برای .دیگرد

 بیپرسشنامه پاسخ دادند که مقدار آن با استفاده از ضر

مؤلفه  یبرا بیضرا نیمحاسبه شد که اکرونباخ  یآلفا

(، عمق 51/0تحمل درد ) عدم(، 79/0واکنش به درد )

( و کل ادراک درد 47/0درد ) رشی( و پذ65/0درد )

 ابزار  نیا گذاری نمرهآمد.  دست به( 79/0) مانیزا

است که در مورد  کرتیل ای درجه  5 اسیاساس مقبر

و  5                کامال  درست نمره  نهیمثبت با انتخاب گز های هبگو

 و گیرد میتعلق  1                  کامال  نادرست نمره  نهیانتخاب گز با

 .شود می گذاری نمرهعکس  صورت به یمنف های گوبه

نجام ا SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده وتحلیل تجزیه

 ار،یانحراف مع ن،یانگیهمچون م یفیشد و از آمار توص

 ییپاسخگو یو برا رسونیپ یهمبستگ بیو ضر یفراوان

چندگانه  ونیرگرس لیپژوهش از تحل یها پرسشبه 

 استفاده شد.

 

 :ها افتهی
 گانکنند شرکتسن  اریمع انحراف و نیانگیم

 زانمی. بود 94/25±26/5پژوهش  یواحدهادر 

 ،سواد بی %5 صورت به کیبه تفک ها آن التیتحص

 .باالبودبه  پلمید %8/40و  کلیس 6/20 ،ییابتدا 5/33%

 (، %3/66تا )ساکن روس کنندگان شرکت تیاکثر

( %6/83)خواسته  یاردارب دارای و( %7/41) زانخست

 یتیشخص های ویژگیاز  کینمره هر  نیانگی. مندبود

نمره  نیشتریپژوهش، نشان داد که ب های آزمودنی

با  یریمربوط به عامل توافق پذ یتیشخص های ویژگی

نمره مربوط به عامل  نیو کمتر (4±50/0) میانگین

نمره  نیانگیبود. م( 94/2±58/0) نیانگیبا م گرایی برون

آن نشان داد که  هایو مؤلفه مانیکل ادراک درد زا

 نیانگینمره مربوط به مؤلفه عمق درد با م نیشتریب

درد  رشینمره مربوط به مؤلفه پذ نیو کمتر (90/0±4)

عدم تحمل  نمره نیبود. ب( 5/2±62/0) میانگینبا  مانیزا

 ،=15/0P) درد رشیذپ و( =18/0P=، 033/0r) درد

023/0r= )وجود  دار معنیرابطه مثبت  مانیبا تعداد زا

 فردنمره کل درد و سن  نیب (.1)جدول شماره  دارد

(044/0=P، 16/0r=) عدم تحمل  فرزند پسر و نمره نیو ب

مثبت وجود دارد.  طارتبا نیز (=032/0P=، 15/0r) درد

عامل  نینشان داد که ب یهمبستگ سیماتر جینتا

و روان  (=001/0P=، 26/0r) تجربهدر  یشودگگ

با مؤلفه واکنش به درد  (=001/0P=، 32/0r) یینژندگرا

عامل  نیب نیهمچن ؛وجود دارد دار یمعنرابطه مثبت 
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 یگشودگ و (=004/0P=، 29/0r) یینژندگرا  روان

با مؤلفه عدم تحمل  (=005/0P=، 16/0r) بهدر تجر

 عامل  شت.وجود دا دار یمعنرابطه مثبت  درد

 یینژندگرا  روان، (=002/0P=، 27/0r) یریتوافق پذ

(002/0P= ،26/0r=) در تجربه  یگشودگ و

(001/0P= ،29/0r=) با مؤلفه عمق درد  بیترت به

 های ویژگی نیاما از ب ؛داشتند دار معنیرابطه مثبت 

در تجربه با مؤلفه  یها عامل گشودگتن یتیشخص

 ،=024/0P) داریمعن یمنف یدرد همبستگ رشیپذ

16-/0r= )(.1 شماره جدول) داشت 
 

 

 زنان زائو شخصيتی با نمره ادراک درد زایمان در عوامل ودموگرافيک  های ویژگیضریب همبستگی نمرات  :1جدول شماره 

 نمره کل درد پذیرش درد عمق درد عدم تحمل درد واکنش به درد متغيرها

 16/0 06/0 13/0 10/0 11/0 سن فرد

 09/0 15/0 04/0 18/0 -04/0 د زایمانتعدا

 12/0 077/0 08/0 15/0 011/0 فرزند پسر

 008/0 081/0 005/0 680/0 -012/0 فرزند دختر

 -10/0 -08/0 -04/0 08/0 -12/0 تحصيالت

 10/0 004/0 04/0 -009/0 08/0 گرایی برون

 01/0 -11/0 27/0 -13/0 004/0 توافق پذیری

 -04/0 -03/0 15/0 -13/0 -003/0 وظيفه گرایی

 36/0 -07/0 26/0 29/0 32/0 روان نژندگرایی

 27/0 -16/0 29/0 16/0 26/0 گشودگی در تجربه

 
با توجه به هدف اصلی پژوهش و پاسخ به 

به روش  چندگانهپژوهش از رگرسیون  های پرسش

برای  رهایمتغ یخط وشانیپ هم گرفتن نظرهمزمان، با در 

در ادراک  یشخصیت های ویژگیتعیین سهم هریک از 

 یژگی، ودهد مینشان  جیاستفاده شد. نتا مانیدرد زا

کننده  ینبیشیدر تجربه پ یو گشودگ ییروان نژندگرا

  تاس بود مانیمثبت مؤلفه واکنش به درد زا

 .(2 جدول شماره)

 

 زایمان بينی کننده واکنش به دردپيش شخصيتی های یژگیونمره  βضرایب رگرسيون  :2جدول شماره 

 یافته تعدیل t VIF P R²مقدار  ضرایب استاندارد رگرسيون شخصيتی های ویژگی متغيرها

 

 

 واکنش به درد زایمان

  530/0 06/1 62/0 05/0 گرایی برون

 

11/0 

 401/0 45/1 83/0 08/0 یریپذ توافق

 100/0 53/1 64/1 17/0 ییگرا فهيوظ

 004/0 12/1 95/2 26/0 ییگرا فهيوظ

 034/0 24/1 15/2 20/0 گشودگی در تجربه
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در  یو گشودگ ییروان نژندگرا های ویژگیاما 

 یکننده منف ینبیشیپ بیبه ترت ییگرا فهیتجربه و وظ

(. 3 جدول شماره) اندبوده مانیمؤلفه عدم تحمل درد زا

و  یریپذ توافق های ژگیوی که استاز آن  یحاک ها یافته

 بیدر تجربه به ترت یو گشودگ  یینژندگرا روان

بود  مانیمثبت مؤلفه عمق درد زا کننده ینبی شیپ

تنها  یتیشخص های ویژگی نیاز ب اما ؛(4 جدول شماره)

کننده مثبت  ینبیشیدر تجربه پ یگشودگ یژگینمره و

(. 5 شماره جدولبود ) مانیدرد زا رشیمؤلفه پذ

  2نمره  یتیشخص های ویژگی انیاز م درنهایت

در تجربه  یو گشودگ ییژندگران  روان یژگیو

 ییگرا فهیوظ یژگیکننده مثبت و نمره و بینی پیش

 مانینمره کل ادراک درد زا یمنف کننده ینیب شیپ

 (.6 جدول شماره) بودند

 

 دم تحمل دردع بينی کنندهپيش شخصيتی های ویژگینمره  βضرایب رگرسيون  :3 شمارهجدول 

 یافته تعدیل t VIF P R²مقدار  ضرایب استاندارد رگرسيون شخصيتی های ویژگی متغيرها

 

 

 عدم تحمل درد

  662/0 05/1 64/0 04/0 گرایی برون

 

10/0 

 

 515/0 46/1 -65/0 -06/0 یریپذ توافق

 042/0 56/1 -04/2 -20/0 ییگرا فهيوظ

 020/0 12/1 38/2 -20/0 ییروان نژندگرا

 031/0 22/1 17/2 -19/0 گشودگی در تجربه

 

 بينی کننده مؤلفه عمق درد زایمانپيش شخصيتی های ویژگینمره  βضرایب رگرسيون  :4جدول شماره 

 یافته تعدیل t VIF P R²مقدار  ضرایب استاندارد رگرسيون شخصيتی های ویژگی متغيرها

 

 

 عمق درد

  542/0 06/1 -61/0 -05/0 گرایی برون

 

16/0 

 001/0 51/1 28/3 31/0 یریپذ توافق

 391/0 6/1 -86/0 -08/0 ییگرا فهيوظ

 023/0 15/1 43/2 20/0 ییگرا فهيوظ

 042/0 24/1 05/2 18/0 گشودگی در تجربه

 

 بينی کننده مؤلفه پذیرش درد زایمانپيش شخصيتی های ویژگینمره  βضرایب رگرسيون  :5جدول شماره 

 یافته تعدیل t VIF P R²مقدار  ضرایب استاندارد رگرسيون شخصيتی های ویژگی رهامتغي

 

 

 پذیرش درد

  233/0 05/1 21/0 10/0 گرایی برون

 

016/0 

 335/0 43/1 -97/0 -09/0 پذیری توافق

 634/0 53/1 48/0 05/0 گرایی وظيفه

 531/0 13/1 64/0 05/0 نژندگرایی  روان

 042/0 22/1 -09/2 -19/0 بهگشودگی در تجر
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 بينی کننده نمره کل ادراک درد زایمانپيش شخصيتی های ویژگینمره  βضرایب رگرسيون : 6جدول شماره 

 یافته تعدیل t VIF P R²مقدار  ضرایب استاندارد رگرسيون شخصيتی های ویژگی متغيرها

 

 

 کل ادراک درد

  223/0 04/1 21/1 10/0 گرایی برون

 

20/0 

 320/0 33/1 99/0 10/0 پذیری توافق

 023/0 62/1 -30/2 -24/0 گرایی وظيفه

 001/0 15/1 30/3 29/0 نژندگرایی  روان

 041/0 25/1 09/2 19/0 گشودگی در تجربه

 

 :بحث
نشان  مطالعه جیپژوهش نتا نیاساس اهداف ا بر

 های مؤلفهو  کیدموگراف های ویژگی یبرخ نیکه ب داد

 که نحوی به ؛شتوجود دا یهمبستگ مانیدرد زاادراک 

 دار معنیارتباط مثبت  مانیدرد با تعداد زا رشیپذ نیب

 نکهیاز باور به ا است عبارتدرد  رشیپذ .شتوجود دا

را  نآ دیاست که با ناپذیر اجتناب یندیفرا زایمان درد

 افرادی رسد میو آماده مواجهه با آن شد. به نظر  رفتیپذ

 را آن، دارند خود یقبل های زایماندر  تجربه درد که

 نیا ،شیاز پ نیبنابرا .کنند می یتلق ناپذیر اجتناب یندیفرا

 نیگذر از ا یکه برا کنند می تیتقو شیادراک را در خو

را تجربه  مانیدرد زا دیبا یمادرمرحله و ورود به مرحله 

 نیباور ارتباط مثبت ب نیکنند و با آن مواجه شوند. ا

 ؛دهد می حیرا توض یقبل های زایمانو تعداد  درد رشیپذ

 و همکاران و Pirdelمطالعه  جیپژوهش با نتا نیا جینتا

Fridh  وGaston-Johansson ،Kamali و وهمکاران 

Ahmadi ( به13-16هماهنگ است .) دیگر یعبارت، 

 یشتریدرد ب رشی، پذرود میباالتر  ها زایمانهرچه تعداد 

تعداد  نیارتباط مثبت ب لیتحل در .شود میهم تجربه 

 دیبا مانیو نمره عدم تحمل درد زا یقبل های زایمان

عدم مقاومت در مقابل  یگفت عدم تحمل درد به معن

 تحمل غیرقابل زایمان دردادراک که  نیدرد و داشتن ا

ادراک درد  نیمتعدد ا های زایمان رسد میو به نظر  است

 دیرا با مانیکرده است که درد زا تیرا در فرد تقو

فرد را نسبت به  ،یقبل های زایمانتجارب  کنی. لرفتیپذ

 با افتهی نیا ؛سازد میمواجه  یکمتر باتحملتجربه درد 

 بااما  ؛(17) استهمکاران همخوان  و Fridh مطالعه

 ؛(18) استو همکاران ناهمخوان  Saistoمطالعه  جینتا

شدت  و همکاران نشان داد که   Saisto مطالعه  جیاما نتا

در مطالعه  که درحالی ارتباط ندارد. مان،یدرد با تعداد زا

ادراک درد و ارتباط آن با تعداد  های مؤلفهحاضر به 

مطالعات  گریدر د یبه عبارت ،توجه شده است مانیزا

 .اند کرده یرا بررس مانیزا شدت درد نهات

 دار معنیرابطه مثبت  انگریب ،پژوهش حاضر افتهی

هرچه  ؛است مانیکل ادراک درد زا سن فرد و نمره نیب

 نیا. شود می شتریب زایمان درد، رود میسن فرد باالتر 

جسارت  سن،  شیاز آن است که با افزا یموضوع حاک

انطباق بدن و  تیدرد و  قابل یجانیفرد نسبت به تجارب ه

او نسبت به  اطیاحت اما ترس و  کمتر یجسم ییتوانا

اطالعات و  افتیدر یاز طرف شود یم شتریخطرات ب

ترسناک از جامعه سبب       بعضا و  جیرا های آموخته

تجربه  جهیو درنت زایمان دردفرد نسبت به ادراک  ینگران

 جیاست که نتا یدر حال نی. اشود می مانیبدتر درد زا

و همکاران  Fridh و Ahmadiمطالعه حاضر با مطالعات 

 .(16،17) استناهمخوان 

فرزندان پسر  نیب دهد میپژوهش نشان  نیا جینتا

وجود  دار معنیرابطه مثبت  مانیو عدم تحمل درد زا

 تیجنس جز به یگریعوامل د رسد میبه نظر  ؛دارد

قرار  تأثیرارتباط را تحت  نیهمزمان ا طور به ،فرزند

و  قاتیتحق دیبا ها آن ییشناسا یکه برا دهد می

 .ردیصورت گ یشتریب های پژوهش
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 بین پیشنقش  یبررس ،پژوهش نیا یاصل هدف

 مانیادراک درد زا هایدر مؤلفه یتیشخص های ویژگی

 نیپژوهش نشان داد که از ب جیدر زنان زائو بود. نتا

و  نژادگراییعامل روان  یتیشخص های ویژگی

کننده مثبت مؤلفه واکنش  ینبیشیدر تجربه پ یگشودگ

نمره  شیابا افز دیگر عبارت بهاست  مانیبه درد زا

واکنش به درد  ،یتیعامل شخص 2 نیادر  ها آزمودنی

مطالعات  جی. نتایابد می شیافزا زین مانیزا

Ghooshchian همکاران،Curzik  و Jokic-Begic  و

Handelzalts  ،و همکارانHaines و  همکاران

Tragesse یژگیو نیاز رابطه ب یهم حاک همکاران 

در  نی(. ا19-23) هستو شدت درد  ییروان نژندگرا

رابطه  یبا بررس Raich و  Miroهاست ک یحال

کردند رابطه  انیو تجارب درد ب یتیشخص های ویژگی

 گونه همان(. 24وجود ندارد ) ریمتغ 2 نیا نیب داری معنی

 تیحساس عنوان بهکه گفته شد مؤلفه واکنش به درد 

 پذیری تحریکنسبت به ادراک شدت درد و  ازحد بیش

روان  . عاملدیگرد فیدرد تعر عالئمدر مقابل 

 ،یمانند اضطراب، نگران هایی ویژگیبا  یینژندگرا

عدم ثبات، عدم تحمل  ،پذیری تحریک ت،یحساس

 یافراد دارا است یهی. بدشود یمشکالت مشخص م

 نسبت به درد ازحد بیش تیحساس یآمادگ ها ویژگی نیا

. رادارند مانیدر مواجه با درد زا یرپذیکیو تحر

کننده مؤلفه  ینبیشیپ ییعامل روان نژندگرا جهت بدین

عامل  گرید یبوده است. از سو مانیواکنش به درد زا

کننده مؤلفه واکنش به  ینبیشیپ زیدر تجربه ن یگشودگ

در تجربه با  یبوده است. گشودگ مانیدرد زا

 صمشخ دیجد هایمانند استقبال از تجربه یاتیخصوص

 یهمراه با عامل گشودگ های خصلتاز  یکی. شودیم

 یپرداز لیو توانش تخ تیخالق ،یبه، طبع هنردر تجر

همراه  تیو حساس باظرافت       معموال  یهنر طبع .باشد می

افراد گشوده در تجربه نسبت به مؤلفه  نیاست، بنابرا

نسبت به  یشتریواکنش به درد حساس بوده و ادراک ب

، یپرداز لیتوان تخ گرید یآن نشان خواهند داد. از سو

که  هددیسمت جهت م نیه اگشودگان در تجربه را ب

 یفراوان یپرداز لیتخ مان،یاز مواجهه با درد زا شیپ

موضوع بر  نینشان دهند و ا مانیدرد زا ندینسبت به فرا

 مانینسبت به درد و ادراک درد زا ها آن تیحساس

 خواهد افزود.

 ییگرا فهینشان داد که عامل وظ قیتحق جینتا 

و  مانیل درد زامؤلفه عدم تحم یکننده منف ینبیشیپ

 ینبیشیپ ،در تجربه یو گشودگ ییعامل روان نژندگرا

بودند به  مانیکننده مثبت مؤلفه عدم تحمل درد زا

 ،ییگرا فهیدر عامل وظ ینمره آزمودن شیبا افزا یعبارت

نمره  شیو با افزا یابد می هشکا مانیعدم تحمل درد زا

در  یو گشودگ ییعامل رواند نژندگرا 2در  ها آزمودنی

 جینتا .شود می شتریب مانیتجربه، عدم تحمل درد زا

و  Broderick، Jokic-Begic و Raselli مطالعات

با شدت  نژندگراییروان  یژگیارتباط و انگریبهمکاران 

و  Harkinsاست که  یدر حال این (.25،26درد بود )

 های ویژگیاز  یک هیچباورند که  این رب همکاران

که در  طور همان (.27) دارندنبا درد ارتباط  یتیشخص

 عنوان به مانیباال اشاره شد، مؤلفه عدم تحمل درد زا

است،  تحمل غیرقابل مانیادراک که درد زا نیداشتن ا

 ق،یمسئول، دق گرا وظیفهاما افراد  ؛است شده تعریف

 رسد می. به نظر باشندیو مقاوم م داریپامنظم، 

عد تحمل اشخاص را مست ها ویژگی نیاز ا یبرخوردار

همراه با عامل  های ویژگی نی. همچنکندیم مانیدرد زا

 نییدر تجربه که در تب یو گشودگ نژندگراییروان 

 افراد نیتا ا شود میمنجر  دیگرد انیسؤال اول پژوهش ب

 شوند. مانیمستعد عدم تحمل درد زا
 

پژوهش نشان داد که عوامل توافق  جینتا

تجربه هر  در یو گشودگ نژندگراییروان  ،یریپذ

بوده است  مانیکننده مثبت عمق درد زا ینبیشیپ 3

عامل،  3 نیدر ا ینمره آزمودن شیبا افزا یبه عبارت

 و Ahadi. یابد می شیافزا مانینمره عمق درد زا

Basharpor و  تیابعاد شخص نیارتباط ب یبا بررس

روان  یژگیکردند که تنها و انیسالمت روان ب

 (.28دارد ) دار معنیبا شدت درد رابطه  یینژندگرا
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بر رابطه  یمبن یگزارش نیشیپ های پژوهشدر 

 مانیدر تجربه با درد زا یو گشودگ یریپذ توافق یژگیو

 نیپژوهش ارتباط ا نیاما در ا ؛وجود نداشته است

آشکار است.  مانیبا عمق درد زا یتیشخص های ویژگی

است  شده فتعریصورت  نیبه ا مانیمؤلفه عمق درد زا

است که  دیو شد قیعم چنان آن مانیکه ادراک درد زا

از  یکی. زاستو استرس دهنده تکان زیو خاطره آن ن ادی

و  حسیو هم یهمدرد پذیر توافقصفات همراه با افراد 

 ها ویژگی نینسبت به درد و رنج است. گاه ا تیحساس

 تیحساس نیو گاه ا ابدییم یتجل گرانیدر ارتباط با د

افراد  رسد میبر خود فرد متمرکز شود. به نظر  تواندیم

هم  زیخود ن ی، نسبت به دردهاها ویژگی نیا یدارا

 بوده و عمق درد را از درون تجربه  نوا همحس و 

 ؛کنند میگزارش  را آنخود  اناتیو در ب کنندیم

مانند  هایی ویژگیبا  ییگفته شد، روان نژندگرا نیهمچن

 و ترس مشخص  پذیری کتحری ،یاضطراب، نگران

که نسبت به  کند میفرد را مستعد  ها ویژگی نی. اشودیم

و  ادی ینشان دهد و حت یشتریب تیعمق درد حساس

و  دینما یذهن ییبازنما شی                            خاطره آن را دائما  در نزد خو

عمق درد را با  مان،یخاطرات خود از درد زا انیدر ب

 های جانهی نیگزارش کنند. عالوه بر ا یشتریب اتیجزئ

 ازحد بیش تیو حساس پذیری تحریکرا به سمت  یشتریب

 گرید ی. از سودیتجربه نما مانیدرد زا یادآوریدر 

با عنصر  زیدر تجربه ن یهمچنان که گفته شد، گشودگ

نسبت به تجارب  یتیشخص تیو حساس پردازی خیال

، افراد گشوده در ها ویژگی نی. ا(12)همراه است دیجد

و احساس عمق  یادآوریتا در  سازدیتجربه را آماده م

داشته باشند و در  یشتریب یرپردازیتصو مانیدرد زا

 باتجربهرا  ها تصویرپردازی نیا ز،ین شیگزارشات خو

 .ندیگزارش نما شتریب مانیعمق درد زا

عامل بزرگ  5 نینشان داد که از ب جینتا

 ینبیشیدر تجربه پ یتنها عامل گشودگ ،یتیشخص

است به  مانیدرد زا رشیلفه پذمؤ یکننده منف

درد  رشیعامل، نمره پذ نینمره ا شیبا افزا یعبارت

همکاران در  و Christians .یابد میکاهش  مانیزا

 یخصدرد و کنترل ش رشیپذ بررسی بامطالعه خود 

 یکردند که کنترل شخص انیب زایمان درد نیتسک

را  مانیمقابله با درد زا وهیتفاوت ش تواند میدرد  نیتسک

مطالعه حاضر،  رغم ی(. عل29کند ) هیدر افراد توج

 انینشان داد که در مBrown  و  Johnstonمطالعه

 یجانیو ثبات ه گرایی برون، عامل یتیشخص های ویژگی

 (.30) کنند می لیرا تسه مانیزادرد و  رشیروند پذ

باور که  نیا صورت به مانیدرد زا رشیمؤلفه پذ

 را آن دیاست و با ناپذیر اجتناب یندیفرا مانیدرد زا

است.  شده تعریفو آماده مواجهه با آن شد،  رفتیپذ

گفته شد، درست است که  ازاین پیشهمچنان که 

 های تجربه رشیاشخاص گشوده در تجربه آماده پذ

به  د،یجد های تجربه رشیپذ یهستند، اما آمادگ دیجد

 گونه این. ستین ندیناخوشا های تجربه رشیپذ یمعن

و نو هستند که  عی                        معموال  به دنبال تجارب بداشخاص 

نه تجارب  شود،یم ها آن یو ذهن یمنجر به رشد فکر

 تیحساس نیکه همراه با درد و رنج است. همچن یجسم

اشخاص آنان را در مقابل تجربه درد،  گونه این یهنر

درد در  پذیرشنمره  کاهش سببو  سازد یم رپذی  بیآس

 .(12) گردد میآنان 

آن است که عوامل روان  یایپژوهش گو جینتا

کننده مثبت  ینبی شیدر تجربه پ یو گشودگ یینژندگرا

نمره کل ادراک  ،یکننده منف ینبی شیپ ییگرا فهیو وظ

 ها آزمودنینمره  شیبا افزا یاست به عبارت مانیدرد زا

و  شیافزا مانیعامل اول، نمره کل ادراک درد زا 2در 

، نمره کل ییگرا فهیدر وظ ها آزمودنینمره  شیبا افزا

 .یابد میکاهش  مانیادراک درد زا

 و Van Bussel قیتحق نیا جیاز نتا تیدر حما

 و Denkerو همکاران و  Ghooshchian همکاران،

 روان یژگیکردند که و انیهمکاران در مطالعات خود ب

 مانیبا شدت درد زا ی، اضطراب و افسردگییگرا نژند 

 یقبل های پژوهشدر (. 32،31،17) دارندارتباط 

در تجربه و  یگشودگ یژگیبر رابطه و یمبن یگزارش
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اما در  ؛وجود نداشته است مانیبا درد زا ییگرا فهیوظ

با درد  یتیشخص های ویژگی نیپژوهش ارتباط ا نیا

 کیآن است که  یایگو جینتا نیمشهود است. ا مانیزا

و  یتیشخص های ویژگی ینبیشینقش پ نیب یینوع همسو

آن وجود  های مؤلفهو  مانیمره کل ادراک درد زان

 ینبیشیپ نیکه ا ستیآن ن منزله به ییهمسو نیاما ا ؛دارد

 درد همسان و همسو است. های مؤلفه هیدر ارتباط با کل

 

 :یریگ جهینت
 های ویژگیاز  یپژوهش برخ نیا جینتا اساس بر

ادراک درد  های مؤلفهکننده مثبت  بینی پیش ،یتیشخص

 نیا یاشخاص دارا رود میانتظار  نیبنابرا ؛بود نمایزا

 مانیادراک درد زا یبرا یشتریب یآمادگ ها ویژگی

 های ویژگیاز  یبرخ گرید یداشته باشند. از سو

ادراک درد  های مؤلفه یکننده منف بینی پیش ،یتیشخص

 قیو عم یفیک ای مطالعهانجام  رو ازاینبوده است.  مانیزا

 های ویژگیبر اساس  مانیاادراک درد ز منظور به

 .شود می شنهادیپ یتیشخص

 

 پژوهش در بالین: یها افتهی کاربرد

با  یهر انسان موجود شوکه پذیرفتهگر ا

 نیاست، بنابرا فرد منحصربه یتیشخص های ویژگی

با  مانیزنان باردار قبل از زا یفرد های تفاوت ییشناسا

تعامل با به نحوه  مؤثرتریاستفاده از ابزار معتبر، کمک 

و  جینتا نیا ارائهخواهد کرد.  مانیزا نیدر ح ها آن

 یبهداشت بارور نیو متخصص ماماهامعتبر به  پرسشنامه

و  مانیقبل از زا تا با مشاوره مناسب دهد میآن را  امکان

 مانیمقاوم در برابر درد زا یتیشخص های ویژگی تیتقو

از  یناگوار ناش یو روان یجسم یامدهایاز پ یاریاز بس

با ارائه  درنهایتو  آورده عملبه  یریشگیپ مانیزا

 ای تجربه مان،یدرد زا تیرینو و تازه در مد های شیوه

 کنند. هیرا به مادران هد ندیخوشا
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Background and aims: In two recent decades, researcher’s attention was to the 

relationship between personality traits and labor pain perception, but there are few native 

studies about this. Because of the importance of satisfaction and women's health in labor 

pain experience, this study was done with the aim of identification role of personality traits 

in perception of labor pain. 

Methods: The present study is a correlational descriptive-analytic study. The data were 

collected by questionnaires about personality traits and perception of labor pain from 220 

parturient women referred to Valiasr Hospital. The data were analyzed by descriptive and 

analytic statistics tests such as Pearson correlation coefficient and multiple regression tests. 

Results: The results of the study indicated that among the factors influencing the 

perception of labor pain, the reaction to pain was meaningfully predicted by personality 

dimensions of neuroticism (β=0.26, P=0.004), openness experience (β=0.20, P=0.034). 

Neuroticism (β=0.20, P=0.020) and openness experience (β=0.19, P=031) are the positive 

predicting factors, and conscientiousness (β=-0.20, P=0.042) was a negative predicting 

factor for labor pain intolerance. Agreeableness (β=0.31, P=0.001), neuroticism (β=0.20, 

P=0.023) and openness experience (β=0.18, P=0.042) were the predictive factors for pain 

depth. Among all personality traits, only openness experience (β=-0.19, P=0.044) was the 

negative predictive factor for the acceptance of labor pain. Also neuroticism (β=0.29, 

P=0.001) and openness experience (β=0.19, P=0.041) were the positive predictive factors 

and conscientiousness (β=-0.24, P=0.023) was the negative predictive factor for the total 

score of the perception of labor pain. 

Conclusion: Correct consultation and suitable education in pregnancy based on personality 

traits and using different methods in reducing childbirth pain can help mothers to gain 

pleasurable labor pain experience for them. 

 

Keywords: Personality Traits, Perception of pain, Labor pain. 


