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مقاله پژوهشی

نقش ویژگیهای شخصیتی در ادراک درد زایمان در زنان ایرانی
پروین یدالهی ،1زهره خلجی نیا ، 2فرهاد خرمایی* ،3طاهره هاشمی فرد
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تاریخ پذیرش95/12/19 :

تاریخ دریافت94/4/7 :

چکیده:
زمينه و هدف :در دو دهه اخير ،محققين به ارتباط بين ویژگیهای شخصيتی و ادراک درد زایمان توجه بسيار
داشتهاند ،اما مطالعات بومی معدودی در این زمينه وجود دارد .به دليل اهميت رضایت و سالمت زنان در تجربه
درد زایمان ،این مطالعه باهدف تبيين نقش ویژگیهای شخصيتی در ادراک درد زایمان انجام گرفته است.
روش بررسی :پژوهش حاضر پژوهشی توصيفی -تحليلی از نوع همبستگی است .اطالعات از طریق پرسشنامه
ویژگی شخصيتی و ادراک درد زایمان توسط  220زائو دارای شرایط ورود به مطالعه با مراجعه به بيمارستان
وليعصر کازرون ،جمعآوری شد .برای تحليل دادهها از روشهای آمار توصيفی و استنباطی همچون ضریب
همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که از ميان مؤلفههای ادراک درد زایمان ،مؤلفه واکنش به درد بهطور
معنیداری بهوسيله عوامل روان نژندگرایی ( P=0/004و  )β=0/26و گشودگی در تجربه ( P=0/034و ،)β=0/20
پيشبينی میشود .عاملهای روان نژندگرایی ( P=0/020و  ،)β=0/20گشودگی در تجربه ( P=0/031و ،)β=0/19
پيشبينی کننده مثبت و وظيفه گرایی ( P=0/042و  )β=-0/20و پيشبينی کننده منفی ،مؤلفه عدم تحمل درد
زایمان میباشند .عوامل توافق پذیری ( P=0/001و  ،)β=0/31روان نژند گرایی ( P=0/023و  )β=0/20و
گشودگی در تجربه ( P=0/042و  )β=0/18پيشبينی کننده مؤلفه عمق درد زایمان بود .عامل گشودگی در تجربه
( β=-0/19و  ،)P=0/044تنها عامل در بين ویژگیهای شخصيتی بود که پيشبينی کننده منفی مؤلفه پذیرش درد
زایمان بوده است .از بين ویژگیهای شخصيتی ،نمره گشودگی در تجربه ( P=0/041و  )β=0/19و روان
نژادگرایی ( P=0/001و  ،)β=0/29پيشبينی کننده مثبت و عامل وظيفه گرایی ( P=0/023و  )β=-0/24پيش بينی
کننده منفی نمره کل ادراک درد زایمان بوده است.
نتيجهگيری :مشاوره صحيح و آموزش مناسب در دوران بارداری بر اساس ویژگیهای شخصيتی و استفاده از
روشهای مختلف کاهش درد زایمان ،می تواند به مادران در کسب تجربه خوشایند زایمانی کمک نماید.
واژههای کليدی :ویژگیهای شخصيتی ،ادراک درد ،درد زایمان.

مقدمه:
زایمان و زایش نعمتی الهی است که خداوند

خودبهخود ،بهصورت منظم و پیشرونده ادامه مییابد

برای خلقت نسل بشر در وجود آدمی به ودیعه نهاده

تا منجر به حادثه خوشایند شود ( .)3ازاینرو شناخت

است و برای گذر از مسیر زایمان ،تجربه درد

ماهیت درد زایمان و عوامل تأثیرگذار بر ادراک آن،

اجتنابناپذیر است ( .)1در واقع درد زایمان ،فرایندی

موضوعی است که همواره توجه محققین را به خود

طبیعی و واقعهای هیجانانگیز و مهم در زندگی زن بوده

جلب کرده است .بر طبق مطالعات  Toohillحدود %20

که همواره در خاطر وی باقی خواهد ماند و از بسیاری

از زنان باردار ترس باالیی را از درد زایمان گزارش

جهات با سایر دردها متفاوت است ( .)2این درد نشانهای

میکنند .برای بروز این واکنش هیجانی ،عوامل درونی

از بیماری یا آسیب بافتی نیست بلکه پس از شروع

و بیرونی بسیاری دخالت دارند .بهعبارتدیگر ،درد زایمان،

*

نویسنده مسئول :شیراز -دانشگاه شیراز -تلفنE-mail: khormaei@shirazu.ac.ir ،071-36134645 :
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نقش ویژگیهای شخصیتی در ادراک درد زایمان

پدیدهای چند علیتی است که ادراک و ابراز آن تحت

راه را برای ارائه پیشنهادها کاربردی باز نماید .در این

تأثیر عوامل فیزیولوژیکی ،روانی و فرهنگیاجتماعی

مطالعه پژوهشگر بر آن شد تا مطالعهای باهدف تبیین

قرار میگیرد .توجه بهتمامی عوامل تأثیرگذار در بروز

نقش ویژگیهای شخصیتی در ادراک درد زایمان را به

واکنش به درد بهمنظور مدیریت مناسب آن ضروری

انجام رساند.

است ( .)4عوامل بیوشیمیایی و هورمونی بهعنوان عوامل

روش بررسی:

فیزیولوژیک با ایجاد پاسخهای استرسی کوتاهمدت
سبب انقباض و اتساع عروق خونی مختلف می شود و

این مطالعه یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی از نوع

درنتیجه تأثیر مستقیم بر دردهای ماهیچهای یا احشایی

همبستگی است .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان،

ایجاد شده و رفتار فیزیولوژیکی درد را آشکار

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

میکنند ( .)5عوامل فرهنگی -اجتماعی همچون میزان

مراجعهکننده به زایشگاه ولیعصر کازرون با بارداری و

آگاهی ،آموختههای فرهنگی مواجهه با درد ،توانایی

زایمان طبیعی و بدون عارضه ،حاملگی تک قلو ،نمایش

دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتیدرمانی و

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

ساختارقومی -اجتماعی حاکم در پاسخ به درد،

خروج از مطالعه نیز شامل وجود هرگونه ناراحتی

سبب بروز ادراکات و واکنشهای مختلف به درد

جسمی یا روانی در بارداری ،فوت همسر ،متارکه و

میشود ( .)6در خصوص عوامل روانشناختی نیز Lowe

سابقه نازایی بود .روش نمونهگیری بهصورت دردسترس

معتقد که تفسیرهای شناختی و برانگیختگیهای عاطفی

بهمنظور اجرای پژوهش ،پژوهشگر پس از کسب

افراد در زمان مواجهه با درد ممکن است بهگونهای

اجازهنامه کتبی از معاونت پژوهشی دانشگاه ،معرفینامه

مستقیم ازطریق افزایش تحریک سیستم عصبی

الزم را به مسئول بخش زایشگاه ولیعصر کازرون ارائه

سمپاتیک ،عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و سبب

نمود و پس از توضیح در مورد اهداف پژوهش و کسب

بروز رفتارهای متفاوت واکنش به درد شود ( .)7محققین

رضایت شفاهی از شرکت کنندهگان در مطالعه ،به

بر این باورند که در میان عوامل تأثیرگذار بر ادراک

جمعآوری اطالعات پرداخت .برای این منظور محقق و

درد ،عوامل روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی سهم

همکار آموزشدیده با استفاده از  2پرسشنامه  5عامل

به سزایی دارند .آنها پذیرفتهاند که پاسخ رفتاری به درد

بزرگ شخصیت گلدبرگ و مقیاس محقق ساخته

زایمان با فاکتورهای مولد اضطراب که خود وابسته به

ادراک درد زایمان ،طی  72ساعت پس از زایمان به

ویژگیهای شخصیتی است ،بسیار مرتبط بوده و منجر به

جمعآوری اطالعات پرداختند .این  2پرسشنامه شامل

شکلگیری الگوی خاصی از واکنش به درد در زنان

 2بخش ویژگیهای دموگرافیک (شامل :سن،

زائو میشود (.)9،8

تحصیالت ،محل سکونت ،تعداد زایمان ،خواسته یا
ناخواسته بودن بارداری ،جنسیت نوزاد) و گویههای

با توجه به پیچیدگی ماهیت درد زایمان و ترس

مربوط به ادراک درد زایمان بود.

از زایمان طبیعی و درنتیجه گرایش به زایمان سزارین و
دور شدن از معیارهای جهانی زایمان ایمن و از طرفی

پرسشنامه  5عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

کمبود مطالعات داخلی در زمینه بررسی برخی عوامل

دارای  50گویه است که درمجموع  5عامل بزرگ

فردی مؤثر بر درد زایمان ،در این پژوهش کوشش

شخصیت را مورد ارزیابی قرار میدهد ( .)11این

میشود تا با مطالعه ویژگیهای شخصیتی و رابطه آن با

پرسشنامه در مطالعه خرمایی به  46گویه تقلیل داده

درد زایمان ،کمبود دانش در این حوزه را تا حدودی

شد .بهطوریکه عامل روان نژادگرایی با  10گویه،

جبران نماید و با فراهم آوری دانش در این خصوص،

عامل گشودگی در تجربه با  10گویه ،عامل
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وظیفه گرایی با  9گویه ،عامل توافق پذیری با  9گویه

براساس مقیاس  5درجهای لیکرت است که در مورد

و عامل برونگرایی با  8گویه 5 ،عامل بزرگ

گوبههای مثبت با انتخاب گزینه کامال درست نمره  5و

شخصیت را ارزیابی میکند ( .)12روایی این پرسشنامه

با انتخاب گزینه کامال نادرست نمره  1تعلق میگیرد و

از طریق تحلیل عاملی تأیید شد و عاملها بر اساس

گوبههای منفی بهصورت عکس نمرهگذاری میشود.

نمودار اسکنری ( )Scree plotمشخص گردید .پایایی

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام

آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است

شد و از آمار توصیفی همچون میانگین ،انحراف معیار،

که بر اساس آن ضرایب آلفا برای عامل روند

فراوانی و ضریب همبستگی پیرسون و برای پاسخگویی

نژادگرایی  ،0/88برای عامل گشودگی در تجربه

به پرسشهای پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه

 ،0/78برای عامل وظیفه گرایی  ،0/80برای عامل

استفاده شد.

توافق پذیری  0/80و برای عامل برونگرایی 0/77

یافتهها:

محاسبهشده است.
به دلیل عدم وجود مقیاس اختصاصی جهت

میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان

سنجش ادراک درد زایمان ،محقق بر اساس مصاحبه

در واحدهای پژوهش  25/94±5/26بود .میزان

بالینی با زنان زائو و تجربیات ماماها حین زایمان زائوها و

تحصیالت آنها به تفکیک بهصورت  %5بیسواد،

بیانات کالمی آنها اقدام به ساخت مقیاس ادراک درد

 %33/5ابتدایی 20/6 ،سیکل و  %40/8دیپلم به باالبود.

زایمان کرد .این مقیاس دارای  20گویه است .برای

اکثریت شرکتکنندگان ساکن روستا (،)%66/3

تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عاملی بر اساس روش

نخستزا ( )%41/7و دارای بارداری خواسته ()%83/6

مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد و

بودند .میانگین نمره هر یک از ویژگیهای شخصیتی

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

آزمودنیهای پژوهش ،نشان داد که بیشترین نمره

پذیرش درد به دست آمد .بدین ترتیب مؤلفه واکنش به

ویژگیهای شخصیتی مربوط به عامل توافق پذیری با

درد بهصورت ‹‹حساسیت بیشازحد نسبت به ادراک

میانگین ( )4±0/50و کمترین نمره مربوط به عامل

شدت درد و تحریکپذیری در مقابل درد›› ،مؤلفه عدم

برونگرایی با میانگین ( )2/94±0/58بود .میانگین نمره

تحمل درد بهصورت ‹‹عدم مقاومت در مقابل درد و

کل ادراک درد زایمان و مؤلفههای آن نشان داد که

داشتن این ادراک که درد زایمان غیرقابلتحمل است››،

بیشترین نمره مربوط به مؤلفه عمق درد با میانگین

مؤلفه عمق درد ‹‹بهصورت ادراک عمیق و شدید درد

( )4±0/90و کمترین نمره مربوط به مؤلفه پذیرش درد

زایمان آنچنانکه یاد و خاطره آن نیز تکاندهنده و

زایمان با میانگین ( )2/5±0/62بود .بین نمره عدم تحمل

استرسزاست›› و مؤلفه پذیرش درد بهصورت‹‹داشتن

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

این باور که درد زایمان فرایندی اجتنابناپذیر است که

 )r=0/023با تعداد زایمان رابطه مثبت معنیدار وجود

باید آن را پذیرفت و آماده مواجهه با آن شد›› ،تعریف

دارد (جدول شماره  .)1بین نمره کل درد و سن فرد

گردید .برای تعیین پایایی این مقیاس  220نفر به

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

پرسشنامه پاسخ دادند که مقدار آن با استفاده از ضریب

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

آلفای کرونباخ محاسبه شد که این ضرایب برای مؤلفه

نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین عامل

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

گشودگی در تجربه ( )r=0/26 ،P=0/001و روان

درد ( )0/65و پذیرش درد ( )0/47و کل ادراک درد

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

زایمان ( )0/79به دست آمد .نمرهگذاری این ابزار

رابطه مثبت معنیدار وجود دارد؛ همچنین بین عامل
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روان نژندگرایی ( )r=0/29 ،P=0/004و گشودگی

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

در تجربه ( )r=0/16 ،P=0/005با مؤلفه عدم تحمل

رابطه مثبت معنی دار داشتند؛ اما از بین ویژگی های

درد رابطه مثبت معنی دار وجود داشت .عامل

شخصیتی تن ها عامل گشودگی در تجربه با مؤلفه

توافق پذیری ( ،)r=0/27 ،P=0/002روان نژندگرایی

پذیرش درد همبستگی منفی معنیدار (،P=0/024

( )r=0/26 ،P=0/002و گشودگی در تجربه

 )r=0/- 16داشت (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1ضریب همبستگی نمرات ویژگیهای دموگرافيک و عوامل شخصيتی با نمره ادراک درد زایمان در زنان زائو
متغيرها

واکنش به درد

عدم تحمل درد

عمق درد

پذیرش درد

نمره کل درد

سن فرد

0/11

0/10

0/13

0/06

0/16

تعداد زایمان

-0/04

0/18

0/04

0/15

0/09

فرزند پسر

0/011

0/15

0/08

0/077

0/12

فرزند دختر

-0/012

0/680

0/005

0/081

0/008

تحصيالت

-0/12

0/08

-0/04

-0/08

-0/10

برونگرایی

0/08

-0/009

0/04

0/004

0/10

توافق پذیری

0/004

-0/13

0/27

-0/11

0/01

وظيفه گرایی

-0/003

-0/13

0/15

-0/03

-0/04

روان نژندگرایی

0/32

0/29

0/26

-0/07

0/36

گشودگی در تجربه

0/26

0/16

0/29

-0/16

0/27

با توجه به هدف اصلی پژوهش و پاسخ به

درد زایمان استفاده شد .نتایج نشان میدهد ،ویژگی

پرسشهای پژوهش از رگرسیون چندگانه به روش

روان نژندگرایی و گشودگی در تجربه پیشبینی کننده

همزمان ،با در نظر گرفتن همپوشانی خطی متغیرها برای

مثبت مؤلفه واکنش به درد زایمان بود است

تعیین سهم هریک از ویژگیهای شخصیتی در ادراک

(جدول شماره .)2

جدول شماره  :2ضرایب رگرسيون  βنمره ویژگیهای شخصيتی پيشبينی کننده واکنش به درد زایمان
متغيرها

واکنش به درد زایمان

ضرایب استاندارد رگرسيون

مقدار t

VIF

P

برونگرایی

0/05

0/62

1/06

0/530

توافقپذیری

0/08

0/83

1/45

0/401

وظيفهگرایی

0/17

1/64

1/53

0/100

وظيفهگرایی

0/26

2/95

1/12

0/004

گشودگی در تجربه

0/20

2/15

1/24

0/034

ویژگیهای شخصيتی

4

 R²تعدیلیافته
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اما ویژگیهای روان نژندگرایی و گشودگی در

نمره ویژگی گشودگی در تجربه پیشبینی کننده مثبت

تجربه و وظیفه گرایی به ترتیب پیشبینی کننده منفی

مؤلفه پذیرش درد زایمان بود (جدول شماره .)5

مؤلفه عدم تحمل درد زایمان بودهاند (جدول شماره .)3

درنهایت از میان ویژگی های شخصیتی نمره 2

یافتهها حاکی از آن است که ویژگیهای توافقپذیری و

ویژگی روان نژندگرایی و گشودگی در تجربه

رواننژندگرایی و گشودگی در تجربه به ترتیب

پیش بینی کننده مثبت و نمره ویژگی وظیفه گرایی

پیشبینی کننده مثبت مؤلفه عمق درد زایمان بود

پیش بینی کننده منفی نمره کل ادراک درد زایمان

(جدول شماره )4؛ اما از بین ویژگیهای شخصیتی تنها

بودند (جدول شماره .)6

جدول شماره  :3ضرایب رگرسيون  βنمره ویژگیهای شخصيتی پيشبينی کننده عدم تحمل درد
متغيرها

ضرایب استاندارد رگرسيون

مقدار t

VIF

P

برونگرایی

0/04

0/64

1/05

0/662

توافقپذیری

-0/06

-0/65

1/46

0/515

وظيفهگرایی

-0/20

-2/04

1/56

0/042

روان نژندگرایی

-0/20

2/38

1/12

0/020

گشودگی در تجربه

-0/19

2/17

1/22

0/031

ویژگیهای شخصيتی

عدم تحمل درد

 R²تعدیلیافته
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جدول شماره  :4ضرایب رگرسيون  βنمره ویژگیهای شخصيتی پيشبينی کننده مؤلفه عمق درد زایمان
متغيرها

عمق درد

ضرایب استاندارد رگرسيون

مقدار t

VIF

P

برونگرایی

-0/05

-0/61

1/06

0/542

توافقپذیری

0/31

3/28

1/51

0/001

وظيفهگرایی

-0/08

-0/86

1/6

0/391

وظيفهگرایی

0/20

2/43

1/15

0/023

گشودگی در تجربه

0/18

2/05

1/24

0/042

ویژگیهای شخصيتی

 R²تعدیلیافته

0/16

جدول شماره  :5ضرایب رگرسيون  βنمره ویژگیهای شخصيتی پيشبينی کننده مؤلفه پذیرش درد زایمان
متغيرها

پذیرش درد

ضرایب استاندارد رگرسيون

مقدار t

VIF

P

برونگرایی

0/10

0/21

1/05

0/233

توافقپذیری

-0/09

-0/97

1/43

0/335

وظيفهگرایی

0/05

0/48

1/53

0/634

روان نژندگرایی

0/05

0/64

1/13

0/531

گشودگی در تجربه

-0/19

-2/09

1/22

0/042

ویژگیهای شخصيتی

5

 R²تعدیلیافته

0/016
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نقش ویژگیهای شخصیتی در ادراک درد زایمان

جدول شماره  :6ضرایب رگرسيون  βنمره ویژگیهای شخصيتی پيشبينی کننده نمره کل ادراک درد زایمان
متغيرها

ضرایب استاندارد رگرسيون

مقدار t

VIF

P

برونگرایی

0/10

1/21

1/04

0/223

توافقپذیری

0/10

0/99

1/33

0/320

وظيفهگرایی

-0/24

-2/30

1/62

0/023

روان نژندگرایی

0/29

3/30

1/15

0/001

گشودگی در تجربه

0/19

2/09

1/25

0/041

ویژگیهای شخصيتی

کل ادراک درد

 R²تعدیلیافته

0/20

بحث:
براساس اهداف این پژوهش نتایج مطالعه نشان

مطالعه  Fridhو همکاران همخوان است ()17؛ اما با

داد که بین برخی ویژگیهای دموگرافیک و مؤلفههای

نتایج مطالعه  Saistoو همکاران ناهمخوان است ()18؛

ادراک درد زایمان همبستگی وجود داشت؛ بهنحویکه

اما نتایج مطالعه  Saistoو همکاران نشان داد که شدت

بین پذیرش درد با تعداد زایمان ارتباط مثبت معنیدار

درد با تعداد زایمان ،ارتباط ندارد .درحالیکه در مطالعه

وجود داشت .پذیرش درد عبارت است از باور به اینکه

حاضر به مؤلفههای ادراک درد و ارتباط آن با تعداد

درد زایمان فرایندی اجتنابناپذیر است که باید آن را

زایمان توجه شده است ،به عبارتی در دیگر مطالعات

پذیرفت و آماده مواجهه با آن شد .به نظر میرسد افرادی

تنها شدت درد زایمان را بررسی کردهاند.

که تجربه درد در زایمانهای قبلی خود دارند ،آن را

یافته پژوهش حاضر ،بیانگر رابطه مثبت معنیدار

فرایندی اجتنابناپذیر تلقی میکنند .بنابراین از پیش ،این

بین سن فرد و نمره کل ادراک درد زایمان است؛ هرچه

ادراک را در خویش تقویت میکنند که برای گذر از این

سن فرد باالتر میرود ،درد زایمان بیشتر میشود .این

مرحله و ورود به مرحله مادری باید درد زایمان را تجربه

موضوع حاکی از آن است که با افزایش سن ،جسارت

کنند و با آن مواجه شوند .این باور ارتباط مثبت بین

فرد نسبت به تجارب هیجانی درد و قابلیت انطباق بدن و

پذیرش درد و تعداد زایمانهای قبلی را توضیح میدهد؛

توانایی جسمی کمتر اما ترس و احتیاط او نسبت به

نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه  Pirdelو همکاران و

خطرات بیشتر میشود از طرفی دریافت اطالعات و

 Fridhو  Kamali ،Gaston-Johanssonوهمکاران و

آموختههای رایج و بعضا ترسناک از جامعه سبب

 Ahmadiهماهنگ است ( .)13-16به عبارتی دیگر،

نگرانی فرد نسبت به ادراک درد زایمان و درنتیجه تجربه

هرچه تعداد زایمانها باالتر میرود ،پذیرش درد بیشتری

بدتر درد زایمان میشود .این در حالی است که نتایج

هم تجربه میشود .در تحلیل ارتباط مثبت بین تعداد

مطالعه حاضر با مطالعات  Ahmadiو  Fridhو همکاران

زایمانهای قبلی و نمره عدم تحمل درد زایمان باید

ناهمخوان است (.)17،16

گفت عدم تحمل درد به معنی عدم مقاومت در مقابل

نتایج این پژوهش نشان میدهد بین فرزندان پسر

درد و داشتن این ادراک که درد زایمان غیرقابلتحمل

و عدم تحمل درد زایمان رابطه مثبت معنیدار وجود

است و به نظر میرسد زایمانهای متعدد این ادراک درد

دارد؛ به نظر میرسد عوامل دیگری بهجز جنسیت

را در فرد تقویت کرده است که درد زایمان را باید

فرزند ،بهطور همزمان این ارتباط را تحت تأثیر قرار

پذیرفت .لیکن تجارب زایمانهای قبلی ،فرد را نسبت به

میدهد که برای شناسایی آنها باید تحقیقات و

تجربه درد باتحمل کمتری مواجه میسازد؛ این یافته با

پژوهشهای بیشتری صورت گیرد.
6
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هدف اصلی این پژوهش ،بررسی نقش پیشبین

پیش از مواجهه با درد زایمان ،تخیل پردازی فراوانی

ویژگیهای شخصیتی در مؤلفههای ادراک درد زایمان

نسبت به فرایند درد زایمان نشان دهند و این موضوع بر

در زنان زائو بود .نتایج پژوهش نشان داد که از بین

حساسیت آنها نسبت به درد و ادراک درد زایمان

ویژگیهای شخصیتی عامل روان نژادگرایی و

خواهد افزود.

گشودگی در تجربه پیشبینی کننده مثبت مؤلفه واکنش

نتایج تحقیق نشان داد که عامل وظیفه گرایی

به درد زایمان است بهعبارتدیگر با افزایش نمره

پیشبینی کننده منفی مؤلفه عدم تحمل درد زایمان و

آزمودنیها در این  2عامل شخصیتی ،واکنش به درد

عامل روان نژندگرایی و گشودگی در تجربه ،پیشبینی

مطالعات

کننده مثبت مؤلفه عدم تحمل درد زایمان بودند به

 Ghooshchianهمکاران Curzik ،و  Jokic-Begicو

عبارتی با افزایش نمره آزمودنی در عامل وظیفه گرایی،

 Handelzaltsو همکاران Haines ،همکاران و

عدم تحمل درد زایمان کاهش مییابد و با افزایش نمره

 Tragesseهمکاران هم حاکی از رابطه بین ویژگی

آزمودنیها در  2عامل رواند نژندگرایی و گشودگی در

روان نژندگرایی و شدت درد هست ( .)19-23این در

تجربه ،عدم تحمل درد زایمان بیشتر میشود .نتایج

حالی است که  Miroو  Raichبا بررسی رابطه

مطالعات  Raselliو  Jokic-Begic ،Broderickو

ویژگیهای شخصیتی و تجارب درد بیان کردند رابطه

همکاران بیانگر ارتباط ویژگی روان نژندگرایی با شدت

معنیداری بین این  2متغیر وجود ندارد ( .)24همانگونه

درد بود ( .)26،25این در حالی است که  Harkinsو

که گفته شد مؤلفه واکنش به درد بهعنوان حساسیت

همکاران بر این باورند که هیچیک از ویژگیهای

بیشازحد نسبت به ادراک شدت درد و تحریکپذیری

شخصیتی با درد ارتباط ندارند ( .)27همانطور که در

در مقابل عالئم درد تعریف گردید .عامل روان

باال اشاره شد ،مؤلفه عدم تحمل درد زایمان بهعنوان

نژندگرایی با ویژگیهایی مانند اضطراب ،نگرانی،

داشتن این ادراک که درد زایمان غیرقابلتحمل است،

حساسیت ،تحریکپذیری ،عدم ثبات ،عدم تحمل

تعریفشده است؛ اما افراد وظیفه گرا مسئول ،دقیق،

مشکالت مشخص می شود .بدیهی است افراد دارای

منظم ،پایدار و مقاوم میباشند .به نظر میرسد

این ویژگیها آمادگی حساسیت بیشازحد نسبت به درد

برخورداری از این ویژگیها اشخاص را مستعد تحمل

و تحریکپذیری در مواجه با درد زایمان رادارند.

درد زایمان میکند .همچنین ویژگیهای همراه با عامل

بدینجهت عامل روان نژندگرایی پیشبینی کننده مؤلفه

روان نژندگرایی و گشودگی در تجربه که در تبیین

واکنش به درد زایمان بوده است .از سوی دیگر عامل

سؤال اول پژوهش بیان گردید منجر میشود تا این افراد

گشودگی در تجربه نیز پیشبینی کننده مؤلفه واکنش به

مستعد عدم تحمل درد زایمان شوند.

زایمان

نیز

افزایش

مییابد.

نتایج

درد زایمان بوده است .گشودگی در تجربه با

نتایج پژوهش نشان داد که عوامل توافق

خصوصیاتی مانند استقبال از تجربههای جدید مشخص

پذیری ،روان نژندگرایی و گشودگی در تجربه هر

میشود .یکی از خصلتهای همراه با عامل گشودگی

 3پیشبینی کننده مثبت عمق درد زایمان بوده است

در تجربه ،طبع هنری ،خالقیت و توانش تخیل پردازی

به عبارتی با افزایش نمره آزمودنی در این  3عامل،

میباشد .طبع هنری معموال باظرافت و حساسیت همراه

نمره عمق درد زایمان افزایش مییابد Ahadi .و

است ،بنابراین افراد گشوده در تجربه نسبت به مؤلفه

Basharpor

واکنش به درد حساس بوده و ادراک بیشتری نسبت به

با بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و

آن نشان خواهند داد .از سوی دیگر توان تخیل پردازی،

سالمت روان بیان کردند که تنها ویژگی روان

گشودگان در تجربه را به این سمت جهت میدهد که

نژندگرایی با شدت درد رابطه معنیدار دارد (.)28
7
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نقش ویژگیهای شخصیتی در ادراک درد زایمان

در پژوهشهای پیشین گزارشی مبنی بر رابطه

زایمان کاهش مییابد Christians .و همکاران در

ویژگی توافقپذیری و گشودگی در تجربه با درد زایمان

مطالعه خود با بررسی پذیرش درد و کنترل شخصی

وجود نداشته است؛ اما در این پژوهش ارتباط این

تسکین درد زایمان بیان کردند که کنترل شخصی

ویژگیهای شخصیتی با عمق درد زایمان آشکار است.

تسکین درد میتواند تفاوت شیوه مقابله با درد زایمان را

مؤلفه عمق درد زایمان به این صورت تعریفشده است

در افراد توجیه کند ( .)29علیرغم مطالعه حاضر،

که ادراک درد زایمان آنچنان عمیق و شدید است که

مطالعه  Johnstonو  Brownنشان داد که در میان

یاد و خاطره آن نیز تکاندهنده و استرسزاست .یکی از

ویژگیهای شخصیتی ،عامل برونگرایی و ثبات هیجانی

صفات همراه با افراد توافق پذیر همدردی و همحسی و

روند پذیرش درد و زایمان را تسهیل میکنند (.)30

حساسیت نسبت به درد و رنج است .گاه این ویژگیها

مؤلفه پذیرش درد زایمان بهصورت این باور که

در ارتباط با دیگران تجلی مییابد و گاه این حساسیت

درد زایمان فرایندی اجتنابناپذیر است و باید آن را

میتواند بر خود فرد متمرکز شود .به نظر میرسد افراد

پذیرفت و آماده مواجهه با آن شد ،تعریفشده است.

دارای این ویژگیها ،نسبت به دردهای خود نیز هم

همچنان که پیشازاین گفته شد ،درست است که

حس و همنوا بوده و عمق درد را از درون تجربه

اشخاص گشوده در تجربه آماده پذیرش تجربههای

میکنند و در بیانات خود آن را گزارش میکنند؛

جدید هستند ،اما آمادگی پذیرش تجربههای جدید ،به

همچنین گفته شد ،روان نژندگرایی با ویژگیهایی مانند

معنی پذیرش تجربههای ناخوشایند نیست .اینگونه

اضطراب ،نگرانی ،تحریکپذیری و ترس مشخص

اشخاص معموال به دنبال تجارب بدیع و نو هستند که

میشود .این ویژگیها فرد را مستعد میکند که نسبت به

منجر به رشد فکری و ذهنی آنها میشود ،نه تجارب

عمق درد حساسیت بیشتری نشان دهد و حتی یاد و

جسمی که همراه با درد و رنج است .همچنین حساسیت

خاطره آن را دائما در نزد خویش بازنمایی ذهنی نماید و

هنری اینگونه اشخاص آنان را در مقابل تجربه درد،

در بیان خاطرات خود از درد زایمان ،عمق درد را با

آسیبپذیر میسازد و سبب کاهش نمره پذیرش درد در

جزئیات بیشتری گزارش کنند .عالوه بر این هیجانهای

آنان میگردد (.)12

بیشتری را به سمت تحریکپذیری و حساسیت بیشازحد

نتایج پژوهش گویای آن است که عوامل روان

در یادآوری درد زایمان تجربه نماید .از سوی دیگر

نژندگرایی و گشودگی در تجربه پیشبینی کننده مثبت

همچنان که گفته شد ،گشودگی در تجربه نیز با عنصر

و وظیفه گرایی پیشبینی کننده منفی ،نمره کل ادراک

خیالپردازی و حساسیت شخصیتی نسبت به تجارب

درد زایمان است به عبارتی با افزایش نمره آزمودنیها

جدید همراه است( .)12این ویژگیها ،افراد گشوده در

در  2عامل اول ،نمره کل ادراک درد زایمان افزایش و

تجربه را آماده میسازد تا در یادآوری و احساس عمق

با افزایش نمره آزمودنیها در وظیفه گرایی ،نمره کل

درد زایمان تصویرپردازی بیشتری داشته باشند و در

ادراک درد زایمان کاهش مییابد.

گزارشات خویش نیز ،این تصویرپردازیها را باتجربه

در حمایت از نتایج این تحقیق

عمق درد زایمان بیشتر گزارش نمایند.

 Van Busselو

همکاران Ghooshchian ،و همکاران و  Denkerو

نتایج نشان داد که از بین  5عامل بزرگ

همکاران در مطالعات خود بیان کردند که ویژگی روان

شخصیتی ،تنها عامل گشودگی در تجربه پیشبینی

نژند گرایی ،اضطراب و افسردگی با شدت درد زایمان

کننده منفی مؤلفه پذیرش درد زایمان است به

ارتباط دارند ( .)32،31،17در پژوهشهای قبلی

عبارتی با افزایش نمره این عامل ،نمره پذیرش درد

گزارشی مبنی بر رابطه ویژگی گشودگی در تجربه و
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وظیفه گرایی با درد زایمان وجود نداشته است؛ اما در

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

این پژوهش ارتباط این ویژگیهای شخصیتی با درد

اگر پذیرفته شوکه هر انسان موجودی با

زایمان مشهود است .این نتایج گویای آن است که یک

ویژگیهای شخصیتی منحصربهفرد است ،بنابراین

نوع همسویی بین نقش پیشبینی ویژگیهای شخصیتی و

شناسایی تفاوتهای فردی زنان باردار قبل از زایمان با

نمره کل ادراک درد زایمان و مؤلفههای آن وجود

استفاده از ابزار معتبر ،کمک مؤثرتری به نحوه تعامل با

دارد؛ اما این همسویی بهمنزله آن نیست که این پیشبینی

آنها در حین زایمان خواهد کرد .ارائه این نتایج و

در ارتباط با کلیه مؤلفههای درد همسان و همسو است.

پرسشنامه معتبر به ماماها و متخصصین بهداشت باروری
امکان آن را میدهد تا با مشاوره مناسب قبل از زایمان و

نتیجهگیری:

تقویت ویژگیهای شخصیتی مقاوم در برابر درد زایمان

بر اساس نتایج این پژوهش برخی از ویژگیهای

از بسیاری از پیامدهای جسمی و روانی ناگوار ناشی از

شخصیتی ،پیشبینی کننده مثبت مؤلفههای ادراک درد

زایمان پیشگیری به عملآورده و درنهایت با ارائه

زایمان بود؛ بنابراین انتظار میرود اشخاص دارای این

شیوههای نو و تازه در مدیریت درد زایمان ،تجربهای

ویژگیها آمادگی بیشتری برای ادراک درد زایمان

خوشایند را به مادران هدیه کنند.

شخصیتی ،پیشبینی کننده منفی مؤلفههای ادراک درد

تشکر و قدردانی:

داشته باشند .از سوی دیگر برخی از ویژگیهای
زایمان بوده است .ازاینرو انجام مطالعهای کیفی و عمیق

بدین وسیله از کلیه همکاران و افرادی که در

بهمنظور ادراک درد زایمان بر اساس ویژگیهای

انجام این تحقیق ما را یاری نمودند ،کمال تشکر و

شخصیتی پیشنهاد میشود.

قدردانی را می نماییم.
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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.
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