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مقاله پژوهشی

پیشبینی درد زایمان بر اساس سرسختی روانشناختی ،حمایت اجتماعی و
تابآوری در زنان نخستزای شهر بوشهر

1دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،بوشهر ،ایران؛ 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد جم ،بوشهر ،ایران؛ 3دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران.
تاریخ پذیرش95/11/5 :

تاریخ دریافت95/7/16 :

چکیده:
زمينه و هدف :زایمان عالوه بر اینکه یک شرایط تنشزا براي فرد باردار بهحساب میآید ،یک پدیده مهم در
زندگی مادر میباشد و درد ناشی از آن غيرقابلاجتناب بوده و در خانمهاي نخستزا نيز شدیدتر و طوالنیتر
است .با توجه به ناخوشایندي درد زایمان ،بررسی و شناخت متغيرهاي تأثيرگذار بر آن ،اهميت دارد.
روش بررسی :این تحقيق از نوع همبستگی است که براي اجراي آن از بين زنان نخست زایی که براي زایمان
به بيمارستان شهداي خليجفارس بوشهر در بازهي زمانی بين اسفند  94تا خرداد  95مراجعه کرده و واجد شرایط
تعریفشده در اهداف تحقيق بودند ،تعداد  120نفر به شيوهي نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از
مقياس ارزیابی تغييرات رفتاري در برابر درد ( ،)PBIمقياس درجهبندي عددي -بصري درد ( ،)VASپرسشنامه
سرسختی روانشناختی اهواز ( ،)AHIمقياس تابآوري کانر و دیویدسون ( )CD-RISCو مقياس سنجش حمایت
اجتماعی فيليپس مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادهها با روش ضریب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون خطی به
روش همزمان و همچنين گامبهگام با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحليل آماري قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که سرسختی روانشناختی ،حمایت اجتماعی و تابآوري قادر بهپيش بينی تغييرات
مربوط بهشدت رفتاري و بصري احساس درد زایمان در زنان نخستزا میباشند ،بهطوريکه این متغيرها اثر مثبت
بر درد زایمان زنان نخستزا دارند.
نتيجهگيري :با توجه به یافتههاي پژوهش به نظر میرسد ارتقاء متغيرهاي تابآوري ،سرسختی روانشناختی و
حمایت اجتماعی ،در یک زن باردار میتواند در مدیریت درد موثر بوده و از طریق غلبه بر هيجانهاي منفی و
ترس تجربه خوشایندي را براي زن فراهم سازد و بر ترجيح آنها به روش زایمان طبيعی نسبت به سزارین،
تأثير گذارد.
واژههاي کليدي :درد زایمان ،سرسختی روانشناختی ،حمایت اجتماعی ،تابآوري.

مقدمه:
زایمان یکی از دردناکترین تجارب زنان و

میگیرد ( .)2پژوهشها نشان دادهاند که استفاده از

کاهش درد آن از اهداف مهم مراقبتهای مامایی است

داروهای ضد درد در جریان زایمان میتواند باعث

و چنانچه این درد تسکین نیابد ممکن است که بر مادر و

اختالل در روند زایمان ،کاهش هوشیاری مادر ،کاهش

نوزاد اثرات سوء فراوانی بر جای گذارد ( .)1دردهای

رفلکس زور زدن ،کاهش عملکرد سیستم تنفسی مادر و

زایمانی جزء جداییناپذیر پروسه زایمان میباشند که

جنین و بروز اثرات روحی و روانی فراوانی بر مادر و

شدت آن تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی متعددی نظیر

جنین گردد ( .)3،4از طرفی درد هنگام زایمان میتواند

انقباضات دیواره رحم ،دیالتاسیون و فاکتورهای

بر روی کنترل احساسات زن نیز تأثیر بگذارد و

روانی نظیر استرس ،اضطراب ،ترس و فقدان کنترل قرار

میتواند با ترس همراه شود که سبب کند شدن جریان

*

نویسنده مسئول :بوشهر -دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر -تلفنE-mail: soheilarostami2017@gmail.com ،09171260830 :
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سهیال رستمی ،*1سید اصغر موسوی ،2سید موسی گلستانه

3

سهیال رستمی و همکاران

پیشبینی درد زایمان در زنان نخستزای شهر بوشهر

خواهد گردید ( .)5به همین دلیل برای تسکین دردهای

دردهای زایمانی تأثیرگذار باشد ،حمایت اجتماعی

زایمانی استفاده از روشهای غیرتهاجمی غیر دارویی به

( )Social Supportاست .بهطوریکه کمالی و همکاران

خاطر ایجاد اعتمادبهنفس ،نداشتن عوارض جانبی،

نشان دادهاند که رفتارهای حمایتی مداوم در روند

ارزانی و سادگی اجرا ،بر مداخلههای دارویی ارجحیت

زایمان باعث کاهش شدت درد میشود ( .)10حمایت

دارند (.)6

اجتماعی عبارت است از محتوای کارکردی روابط که

به نظر میرسد سرسختی روانشناختی

میتوان در چهار گروه از رفتارهای حمایتی قرارداد.

( )Hardinessیکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر درد

الف) پشتیبانی عاطفی شامل احساس همدردی ،دوست

زایمان باشد .سرسختی ،ویژگی شخصیتی است که

داشتن ،اعتماد و توجه است و رابطهای قوی با سالمتی

ممکن است نحوه مقابله با استرسزاها را در افراد تعدیل

دارد؛ ب) حمایت مادی شامل کمك مادی و خدماتی

کند؛ یعنی آنها را در تحلیل موفقیتآمیز موقعیت

به شخص نیازمند است؛ ج) حمایت اطالعاتی عبارت

استرسزا یاری میکند ( .)7سرسختی بهعنوان ترکیبی از

است از توصیهها ،پیشنهادات و اطالعاتی که شخص از

نگرشها و باورها تعریف میشود که به فرد انگیزه و

آن در روبرو شدن با مشکالت استفاده مینماید؛د)

جرئت میدهد تا در مواجهه با موقعیتهای فشارزا و

حمایت ارزیابی که عبارت از در دسترس گذاردن

دشوار ،کارهای سخت و راهبردی انجام دهد و برای

اطالعات سودمند برای خودارزیابی میباشد .این چهار

سازگاری با آن شرایط سرسختانه فعالیت کند تا از میان

عملکرد حمایت ازلحاظ مفهومی متفاوتاند ،ولی در

رویدادهایی که میتواند بهصورت بالقوه واجد

عمل از یکدیگر مستقل نیستند ( .)11امروزه حمایت

پیامدهای فاجعهآمیز و ناخوشایند باشند راهی بهسوی

اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین تسهیلکنندههای

رشد و تعالی باز کند و فرصتهایی برای رشد فراهم

رفتار بهداشتی مورد توجه میباشد .حمایت اجتماعی،

آورد ( .)8نریمانی و عباسی سرسختی را ویژگی

حمایت قابل پذیرش از طرف افراد دیگر ،گروهها و

شخصیتی پیچیدهای معرفی میکند که از سه مولفه

جامعهی بزرگتر است .حمایت اجتماعی بهعنوان

چالش ( ،)Challengeکنترل ( )Controlو تعهد

قویترین و نیرومندترین نیروی مقابلهای برای مواجههی

( )Commitmentتشکیل شده است ( .)7منظور از

موفقیتآمیز و آسان فرد در زمان درگیری با شرایط

چالش ،توانایی مواجهه با مشکالت و نداشتن هراس از

تنشزاست و تحمل مشکالت را برای بیماران تسهیل

درگیری با رویدادهای زندگی است .افرادی که حس

میکند .حمایت اجتماعی میتواند نشانگان افسردگی را

چالش دارند تغییرات زندگی را عادی میدانند و این

در این بیماران کاهش دهد و نبود آن باعث میشود ،این

تغییرات آنها را تهدید نمیکند؛ و فراتر اینکه

افراد در معرض خطر بیشتری برای ابتال به افسردگی

رویدادهای پراسترس زندگی را بهعنوان زمینههایی

باشند (.)12

بالقوه برای رشد تلقی میکنند .افراد برخوردار از کنترل

تابآوری ( )Resiliencyیکی دیگر از متغیرهایی

باال باور دارند و عمل آنها نیز حاکی از آن است که

است که بر میزان درد زایمان میتواند موثر باشد.

واقعا میتوانند بر رویدادهایی تأثیر بگذارند که با آنها

 Garmezyو  Mastenتابآوری را یك فرآیند ،توانایی

مواجه میشوند ،نه اینکه در مواجهه با نیروهای خارجی

یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده

عاجز بمانند .تعهد ،نشاندهندهی اعتقاد فرد به ارزشمند

تعریف نمودهاند ( .)13به بیان دیگر تابآوری،

و معنی دار بودن فعالیتهای خود و احساس عمیق

سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

درآمیختگی با فعالیتهاست (.)9

 Connerو  Davidsonمعتقدند ،تابآوری توانایی فرد
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زایمان و درخواست مادر برای سزارین بدون علت

یکی دیگر از متغیرهایی که میتواند بر کاهش
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است ( .)14تابآوری همچنین بازگشت به تعادل اولیه

 3-4سانتیمتر ،عدم سابقه ابتال به بیماریهای روانشناختی

یا رسیدن به تعادل سطح باالتر (در شرایط تهدیدکننده)

و جسمی ،تمایل و همچنین توانمندی زائو برای همکاری

است و ازاینرو سازگاری موفق در زندگی را فراهم

در پژوهش ،عدم داشتن شرایط خاص زائو مانند

میکند .در واقع تابآوری شرکت فعال و سازنده فرد

فشارخون باال و تب در هنگام اجرای پژوهش .شرایط

در محیط خود نیز محسوب میشود .عالوه بر این

خروج از مطالعه نیز عبارت بود از :قادر نبودن زائو به

تابآوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی،

وضع حمل طبیعی ،بارداری پرخطر ،انصراف زائو از

عاطفی و شناختی است Kumpfer .به این نکته نیز اشاره

ادامه همکاری .با توجه به شرایط ورود به مطالعه،

میکند که سازگاری مثبت بازندگی میتواند بهعنوان

پژوهش بر روی تعداد  120نفر از زنان نخستزای

پیامد تابآوری در نظر گرفته شود و هم بهعنوان

جامعهی فوق انجام شد که به شیوهی نمونهگیری در

پیشایند ،موجب سطح باالتری از تابآوری شود .وی

دسترس انتخاب شدند.

این مسئله را ناشی از پیچیدگی تعریف تابآوری و نگاه

برای گردآوری اطالعات از پنج ابزار استفاده

فرآیندی به آن میداند ( .)15افراد تاب آور

شد )1 .مقیاس ارزیابی تغییرات رفتاری در برابر درد

انعطافپذیری بیشتری در مقابل شرایط آسیبزا دارند و

( :(Perscent Behavioral Intensity= PBIتوسط

خود را در برابر این شرایط حفاظت میکنند .اکثر

 Bonnel and Boureauساخته شده است ( .)17در این

محققان بر این اعتقادند که عوامل متعددی ازجمله

روش از  5درجهبندی مشاهده رفتاری برای ارزیابی درد

ویژگیهای درونی /روانی -اجتماعی ،حمایت اعضای

استفاده میشود .این درجهبندی شامل درجه صفر :بدون

خانواده و دوستان و حمایت دیگر سیستمهای اجتماعی

درد همراه با تنفس عادی ،بدون بیقراری؛ درجهیك:

در ایجاد و ارتقا میزان تابآوری نقش دارد (.)16

شامل تعداد و سطح میزان تنفس ،در طول انقباضات یا

بنابراین با توجه مطالب ذکرشدهی باال،

هرگونه تظاهری از واکنش فرد به دلیل درد؛ درجهدو:

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا

شامل فشردن میزهای اطراف مثل تخت ،ملحفه فرد دیگری

متغیرهای سرسختی روانشناختی ،حمایت اجتماعی و

هنگام انقباضات رحم؛ درجه سه :شامل عالئم تعریفشده

تابآوری قدرت پیشگویی درد زایمان در زنان

در درجه  2حتی بین انقباضات رحمی و اصال مرحله

نخستزا را دارد یا خیر؟

آرامش ( )Relaxوجود ندارد؛ درجه چهار :بیقراری شدید
هنگام انقباضات و یا شاید در بین آنها شامل حرکات

روش بررسی:

غیرقابلکنترل و ناگهانی مثل از جا پریدن .در پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود

حاضر پرسشنامهها بر روی  18نفر از زنان نخستزا که جزو

و جامعهی آن تمامی زنان نخست زایی بودند که در

واحدهای مورد پژوهش نبودند اجرا و ضریب همسانی

بازهی زمانی بین اسفند  94تا خرداد  95برای زایمان به

درونی به روش آلفای کرونباخ  0/72به دست آمد که

بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر مراجعه کردند.

رضایتبخش است )2 .مقیاس درجهبندی عددی -بصری

شرایط ورود به مطالعه عبارت بود از :تشکیل پرونده

درد ( :)Visual Analogue Scale= VASاین مقیاس

توسط زائو در بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر،

شامل خط صافی به طول  10سانتیمتر است که در یك

دارا بودن سن کمتر از  35سال در هنگام وقوع بارداری،

انتهای آن عبارت بدون درد و در انتهای دیگر آن

نداشتن سابقه ناباروری ،نخستین تجربه زائو برای

عبارت شدیدترین درد ممکن نوشته شده است و از

بارداری ،یك قلو بودن بارداری ،قرار داشتن زائو

آزمودنی خواسته میشود تا بر روی خط مذکور عالمتی
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در برقراری تعادل زیستی -روانی در شرایط خطرناک

در ابتدای فاز فعال زایمان و داشتن دیالتاسیون

سهیال رستمی و همکاران

پیشبینی درد زایمان در زنان نخستزای شهر بوشهر

عالمت از مقطع آغاز خط یعنی محلی که در آن عبارت

از پنج گزینهی «هرگز»« ،به ندرت»« ،گاهی اوقات»،

نبود درد نوشته شده است با استفاده از خط کش

«اغلب اوقات» و «همیشه» پاسخ گفته که در یك پیوستار

اندازهگیری میگردد .در این روش ،نمرههایی به دست

 1تا  5نمرهای نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات این

میآید که میتواند بر مبنای فرض مساوی بودن فاصله

پرسشنامه بین  25تا  125است .احراز نمره باال در این

بین نمرهها مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گیرد (.)18

پرسشنامه نشاندهندهی تابآوری باال در فرد است.

این مقیاس شکل تعدیلیافته مقیاسهای رتبهبندی

سواالت این پرسشنامه توسط محمدی و دهگانپور برای

عددی جانسون است که اعتبار سازه و اعتبار همزمان

استفاده در ایران انطباق داده شده است ( .)16در

خوبی ( )R=0/816دارد و برای بررسی شدت درد،

پژوهش سامانی و همکاران ،ضریب آلفای کرونباخ

دارای همبستگی مثبت است ( Boonstra .)19و

پرسشنامه  0/87به دست آمد که نتیجه قابل قبولی

همکاران در پژوهشی میزان روایی و اعتبار مالکی این

است ( .)22در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی

مقیاس در حدود  0/76تا  0/84و پایایی آن به شیوههای

به روش آلفای کرونباخ  0/81به دست آمد )5 .مقیاس

مختلف از  0/60تا  0/77برآورد کردند ( .)20در

سنجش حمایت اجتماعی فیلیپس :توسط واکس و

پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی به روش آلفای

همکاران ساختهشده است و  23ماده دارد که سه حیطه

کرونباخ  0/63به دست آمد )3 .پرسشنامه سرسختی

خانواده ،دوستان و سایرین را در برمیگیرد (.)23

روانشناختی اهواز ( :)AHIتوسط کیامرثی و همکاران

شیوهی نمرهگذاری آزمون بهصورت صفر و یك

ساخته شده و از  27ماده تشکیلشده است .آزمودنی به

میباشد ،بدینصورت که به پاسخهای درست نمره یك

یکی از چهار گزینه «هرگز»« ،بهندرت»« ،گاهی اوقات»

و به پاسخهای نادرست نمره صفر ،تعلق میگیرد،

و «بیشتر اوقات» پاسخ گفته که بر اساس مقادیر 0،1،2،3

گزینههای شماره  13 ،10 ،3و  22بهصورت معکوس

نمرهگذاری میشوند .مادههای  17 ،13 ،10 ،7 ،6و 21

نمرهگذاری میشوند .دامنه نمرات این پرسشنامه بین  0تا

دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوهای معکوس

 23است .نمره باالتر به معنی ادراک حمایت اجتماعی

نمرهگذاری میشوند .دامنه نمرات این پرسشنامه بین  0تا

بیشتراست .حیدری و جعفری ،پایایی این مقیاس را با دو

 81است .احراز نمره باال در این پرسشنامه نشاندهندهی

روش آلفای کرونباخ و تصنیف مورد بررسی قرار دادند

سرسختی روانشناختی باال در فرد است .کیامرثی و

که برای کل مقیاس به ترتیب  0/91و  0/88به دست

همکاران برای سنجش پایائی این مقیاس از دو روش باز

آمد و نتایج حاکی از ضرایب مطلوب مقیاس یاد شده

آزمایی و همسانی درونی استفاده کردهاند .ضریب

میباشد ( .)24جهت بررسی روایی آزمون نیز ،از آزمون

همبستگی بین آزمون و باز آزمون  0/84گزارششده

حمایت اجتماعی  Maddiو  Hessبهعنوان شاخص

است که رضایتبخش میباشد .برای ارزیابی همسانی

تعیین روایی استفاده گردید که نتایج روایی این پژوهش

درونی مقیاس ،ضریب همبستگی بین نمرههای کل

برای کل مقیاس  0/70و برای خرده مقیاسهای سهگانه

آزمودنیها در مقیاس سرسختی و اضطراب برابر با

به ترتیب  0/64 ،0/65و  0/52به دست آمد ( .)25همه

 -0/55گزارش شده است که در سطح آلفای 0/01

ضرایب ذکرشده در قسمت پایایی و روایی آزمون در

معنی دار میباشد .در پژوهش حاضر ضریب همسانی

سطح معنیداری ( )P<0/001میباشد.

درونی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 0/74

برای اجرای این پژوهش پس از گرفتن

به دست آمد )4 .مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون

مجوزهای الزم جهت انجام پژوهش در بیمارستان در

( :)CD-RISCتوسط کانر و دیویدسون طراحی شده

موعدهای مقرر ،نمونههای منطبق با شرایط مطالعه از بین
26
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که معرف شدت درد او است بگذارد .سپس فاصله این

است و مشتمل بر  25گویه است ( .)14آزمودنی به یکی
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ورود به مطالعه رضایتنامه کتبی اخذ شد .سپس

شخص پژوهشگر اجرا شد .درنهایت دادهها با استفاده از

نمونههای پژوهش در اتاقی مجزا که به زایمان بدون درد

ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوهی

اختصاص داشت ،بستری شدند تا استرسهای محیطی از

همزمان و به شیوهی گامبهگام با نرمافزار آماری

قبیل سروصدا ،رفتوآمدهای اضافه و  ...به حداقل

در سطح معنیداری  P≤0/05مورد تجزیهوتحلیل آماری

رسانده شود .سپس مشخصات فردی نمونههای مورد

قرار گرفت.

SPSS

پژوهش ثبت گردید و به ترتیب به پرسشنامه سرسختی
روانشناختی اهواز ( ،)AHIمقیاس تابآوری کانر و

یافتهها:

دیویدسون ( )CD-RISCو مقیاس سنجش حمایت
اجتماعی فیلیپس پاسخ گفتند .به آزمودنیها مفهوم

مطابق با یافتههای جمعیت شناختی ،تعداد  120زن

هرکدام از اعداد خط کش مدرج در مقیاس درجهبندی

نخست زا در پژوهش حاضر شرکت داده شدند که از

عددی و بصری درد و همچنین مفهوم گزینههای 1-12

این تعداد  27نفر ( )%22/5مربوط به سنین زیر  25سال،

در مقیاس درجهبندی کالمی آموزش داده شد .سپس از

 50نفر ( )%41/7مربوط به سنین  26تا  30سال و  43نفر

طریق معاینه واژینال توسط ماما قطر دهانه رحم

( )%35/8مربوط به سنین  31تا  35سال بودند .همچنین از

(دیالتاسیون) محاسبه گردید و زمانی که زائوها در

مجموع  120آزمودنی ،تعداد  7نفر ( )%5/8دارای

دیالتاسیون  7سانتیمتر قرار داشتند ،میزان درد زایمان

مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر 36 ،نفر ( )%30دارای

با استفاده از مقیاس ارزیابی تغییرات رفتاری در برابر درد

مدرک تحصیلی فوقدیپلم 58 ،نفر ( )%48/3دارای

( )PBIو مقیاس درجهبندی عددی -بصری درد ()VAS

مدرک تحصیلی لیسانس و  19نفر ( )%15/8دارای

ارزیابی گردید .پرسشنامههای مربوط به درد زایمان

مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر بودند.

جدول شماره  :1ماتریس همبستگی مشاهده شده بين متغيرهاي پژوهش
متغيرها

1

 -1شدت رفتاري احساس درد ()PBI

1

 -2شدت بصري احساس درد ()VAS

-0/037

1

 -3سرسختی روانشناختی

**-0/275

*-0/221

 -4حمایت اجتماعی
 -5تابآوري

3

2

4

1

**-0/254** -0/281

*0/196

1

**-0/238

*0/225

**0/268

*-0/210

5

1

M

SD

3/38

1/28

7/57

1/15

43/18

6/25

16/61

6/05

50/17

9/25

بهمنظور ارائه تصویری روشن از وضعیت

( )PBIبا سرسختی روانشناختی ،حمایت اجتماعی و

متغیرها و رابطهی بین آنها ،در جدول شماره  1میانگین،

تابآوری معکوس و معنیدار است .همچنین همبستگی

انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون (مرتبه

بین شدت بصری احساس درد ( )VASبا سرسختی

صفر) آورده شده است .همانگونه که جدول شماره 1

روانشناختی ،حمایت اجتماعی و تابآوری نیز معکوس و

نشان میدهد همبستگی بین شدت رفتاری احساس درد

معنیدار است .مطابق با یافتهها همبستگی بین سرسختی
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زائوها انتخاب شدند .ابتدا از خانمهای حائز شرایط

توسط مامای آموزش دیده و بقیه پرسشنامهها توسط

سهیال رستمی و همکاران

پیشبینی درد زایمان در زنان نخستزای شهر بوشهر

روانشناختی با حمایت اجتماعی و تابآوری مثبت و

 %6/8واریانس شدت رفتاری احساس درد ( )PBIو

معنیدار است .همچنین رابطه بین حمایت اجتماعی و

 %4/1واریانس شدت بصری احساس درد ( )VASرا

تابآوری نیز مثبت و معنیدار است.

از طریق سرسختی روانشناختی تبیین کرد .بر طبق

سرسختی روانشناختی بر میزان درد زایمان ،از تحلیل

قادر به پیشبینی تغییرات مربوط بهشدت رفتاری

رگرسیون خطی به شیوهی همزمان ،استفاده شد

احساس درد ( )PBIو شدت بصری احساس درد

(جدول شماره  ،)2بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان

( )VASآزمودنیها میباشد.

جدول شماره  :2ضرایب تحليل رگرسيون براي پيش بينی درد زایمان بر اساس سرسختی روانشناختی
β

R2adj

F

P

0/068

9/683

0/002

0/041

6/088

0/015

متغير مالک

متغير پيش بين

شدت رفتاري احساس درد

سرسختی روانشناختی

-0/275

شدت بصري احساس درد

سرسختی روانشناختی

-0/221

بهمنظور بررسی نقش پیشبینی کنندگی حمایت

بصری احساس درد ( )VASرا از طریق حمایت

اجتماعی بر میزان درد زایمان ،از تحلیل رگرسیون خطی

اجتماعی تبیین کرد .بر طبق یافتهها نتیجه گرفته میشود

به شیوهی همزمان ،استفاده شد (جدول شماره  ،)3بر

که حمایت اجتماعی قادر به پیشبینی تغییرات مربوط

اساس نتایج بهدستآمده میتوان  %7/1واریانس شدت

بهشدت رفتاری احساس درد ( )PBIو شدت بصری

رفتاری احساس درد ( )PBIو  %5/6واریانس شدت

احساس درد ( )VASآزمودنیها میباشد.

جدول شماره  :3ضرایب تحليل رگرسيون براي پيش بينی درد زایمان بر اساس حمایت اجتماعی
β

R2adj

F

P

0/071

10/118

0/002

0/056

8/108

0/005

متغير مالک

متغير پيش بين

شدت رفتاري احساس درد

حمایت اجتماعی

-0/281

شدت بصري احساس درد

حمایت اجتماعی

-0/254

به منظور بررسی نقش پیش بینی کنندگی

تغییرات مربوط به شدت رفتاری احساس درد ( )PBIو

تاب آوری بر میزان درد زایمان ،از تحلیل رگرسیون

شدت بصری احساس درد (  )VASآزمودنی ها

خطی به شیوه ی هم زمان ،استفاده شد (جدول

می باشد.

شماره  ،)4بر اساس نتایج به دست آمده می توان %3/6

برای پاسخ به این سوال که کدام یك از

واریانس شدت رفتاری احساس درد ( )PBIو %4/9

متغیرهای سرسختی روان شناختی ،حمایت اجتماعی و

واریانس شدت بصری احساس درد (  ) VASرا

تاب آوری دارای قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری

از طریق تاب آوری تبیین کرد .بر طبق یافته ها نتیجه

برای پیشبینی درد زایمان می باشند از تحلیل

گرفته می شود که تابآوری قادر به پیشبینی

رگرسیون چندگانه (به روش گامبه گام) استفاده شد.
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بهمنظور بررسی نقش پیشبینی کنندگی

یافته ها نتیجه گرفته میشود که سرسختی روانشناختی
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جدول شماره  :4ضرایب تحليل رگرسيون براي پيش بينی درد زایمان بر اساس تاب آوري

0/036

5/464

0/021

0/049

7/088

0/009

متغير مالک

متغير پيش بين

شدت رفتاري احساس درد

تاب آوري

-0/210

شدت بصري احساس درد

تاب آوري

-0/238

نتایج بهدستآمده در جدول شماره  5نشان میدهد

بهدستآمده مشاهده میشود که برای پیشبینی شدت

متغیرهای حمایت اجتماعی و سرسختی روانشناختی

بصری احساس درد ( ،)VASمتغیرهای حمایت اجتماعی و

بهصورت ترکیبی به ترتیب بیشترین قدرت پیشبینی

تابآوری بهصورت ترکیبی به ترتیب بیشترین قدرت

کنندگی شدت رفتاری احساس درد ( )PBIرا دارند.

پیشبینی کنندگی شدت بصری احساس درد ( )VASرا

همچنین جهت پیشبینی شدت رفتاری احساس درد

دارند .همچنین جهت پیشبینی شدت بصری احساس درد

( ،)PBIتابآوری وارد مدل نگردید .همچنین بر طبق نتایج

( ،)VASسرسختی روانشناختی وارد مدل نگردید.

جدول شماره  :5ضرایب تحليل رگرسيون گامبهگام براي پيش بينی درد زایمان بر اساس متغيرهاي سرسختی
روانشناختی ،حمایت اجتماعی و تابآوري
β

R2adj

F

P

0/115

8/696

0/0005

متغير مالک

گام

متغير پيش بين

شدت رفتاري احساس درد

2

حمایت اجتماعی

-0/236

سرسختی روانشناختی

-0/229

شدت بصري احساس درد

2

حمایت اجتماعی

-0/204

تابآوري

-0/183

0/080

6/172

0/003

بحث:
یافتهها نشان داد سرسختی روانشناختی اثر مثبت

در میان افرادی که با مسائل اضطرابآور مهمی روبهرو

بر شدت رفتاری احساس درد زایمان ( )PBIو شدت

میشوند ،احتمال دارد کسانی که دارای میزان باالیی از

بصری احساس درد زایمان ( )VASزنان نخستزا دارد.

سرسختی روانشناختی هستند ،از آنهایی که سخت

برای تبیین نتیجه پژوهش میتوان گفت وقایع

رویی کمتری دارند و از خود ،بیزاری نشان میدهند یا

استرسزای زندگی با افزایش میزان درد مرتبط هستند،

از کسانی که در صورت تغییر و پیشامد از نظر روحی و

اما سرسختی روانشناختی بهعنوان میانجی بین وقایع

جسمی آسیب میبینند ،کمتر دچار بیماری شوند (.)25

استرسزا و بیماری عمل میکند و امکان بروز عالئم

میتوان گفت موارد مذکور در مورد زایمان و درد ناشی

بیماری را کاهش میدهد .این تعامل مهم و (پیشبینی

از آن نیز صادق است .اعتقاد بر آن است اگر بتوان بر

کننده) نشان میدهد که اگر فردی با وقایع بهشدت

ترس چیره شد ،فشار روحی و درنتیجه درد هم از بین

استرسزا مواجه شود ،برای سالم ماندن باید سرسخت

میرود .ترس باعث هیجان شده و همین هیجان و

باشد Maddi .و  Hessدر پژوهشهای خود نشان داد،

اضطراب ،باعث تولید دردی دور از انتظار و غیرواقعی
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β

R2adj

F

P

سهیال رستمی و همکاران

پیشبینی درد زایمان در زنان نخستزای شهر بوشهر

بیشتر میانگین اضطراب و هیجان را بیشتر میکند و به

مسکن ،مداخلههای جراحی و افزایش رضایتمندی از

همین شکل یك چرخه از نحوه شکلگیری درد ایجاد

تجربه زایمانی میگردد ( .)32همچنین  Kayneو همکاران

میشود ( Inzlicht .)26و همکاران نیز سرسختی را

نشان دادند که حضور یك فرد حمایتکننده در طی

باعث کاهش اضطراب و افسردگی دانستهاند .به باور

زایمان باعث کاهش آمار ایمان بهوسیله و سزارین و یا

آنان ،افراد سرسخت میتوانند بر انواع اثرات ناگوار و

سایر مداخله دیگر پزشکی مانند استفاده از اکسیتوسین

خستگیهای جسمانی و عاطفی ناشی از رویدادها چیره

میشود ( .)35همچنین  Kimberدر پژوهش خود نشان

شوند و سالمت روان خود را حفظ نمایند (.)27

داد که نقش حمایتی همسر در کاهش درد و اضطراب

بهطورکلی میتوان گفت که مولفههای سرسختی با

زایمان معنی دار است ( .)33عالوه بر آن بحری بیناباج و

بهکارگیری راهبردهای سازگارانه تر مانند راهبردهای

همکاران به این نتیجه دست یافتند که حمایت مداوم طی

مسئله مدار و افزایش ادراک تواناییهای خود در

مراحل زایمانی بهعنوان یك سیستم مراقبتی معمول

رویارویی با منبع استرس ،موجب کاهش هورمونهایی

توسط ماماها تأثیر معنی داری بر میزان کاهش درد

همچون کاتکولآمینها ،کورتیزول ،اپینفرین و بتا

زایمان دارد ( .)31هورمونهایی که در پاسخ به ترس،

اندروفینها شده و به این طریق کاهش درد زایمان را در

تنش ،اضطراب و درد حـین زایمان ترشح میشود ماننـد

پی خواهد داشت .همچنین در تبیین دیگر این فرضیه،

کـاتکول آمینهـا ،کـورتیزول ،اپـینفرین و بتا اندروفینها،

 Maddiو  Khoshabaعنوان میدارند که هر چه افراد

میتوانند از یك طرف باعـث اخـتالل در پیشرفت زایمان

سرسختتر باشند ،شرایط استرسزا را کمتر تهدیدکننده

شده و از طرف دیگر بر عضالت صاف رحـم اثر کرده

ارزیابی میکنند و از مهارتهای مقابلهای موثر بهره

باعث کاهش قدرت انقباضی رحم و کاهش کـارایی آن

میبرند و افراد سرسخت در مقایسه با کسانی که

در روند زایمان شوند؛ بهطوریکه درنهایت باعـث

سرسختی کمتری نسبت به آنها دارند ،شرایط استرسزا

طـوالنی شدن زایمان ،افزایش درد ،خستگی و مقابله

را کمتر تهدیدکننده و بیشتر قابلکنترل ،ارزیابی میکنند،

نامطلوب با درد میشوند ()37-39؛ بنابراین میتوان گفت

از مهارتهای مقابله موثرتر استفاده مینمایند و مدیریت

حمایت اجتماعی باالتر از زنان باردار میتواند اثرات منفی

بهتری در شرایط فشارزا دارند و با تمرکز شناختی باالتر

فوق را تعدیل کرده و از درد زایمان بکاهد .در تبیینی

عمل مینمایند ( .)28این عملکرد مطلوب ،زائوهای

دیگر میتوان عنوان کرد که حمایت اجتماعی از طریق

سرسخت را در برابر شرایط استرسزای زایمان کمك

ایفای نقش واسطهای میان عوامل تنشزا و بروز مشکالت

کرده و باعث میشود زائوی با سرسختی باال درد کمتری

جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت افراد ،باعث

را از زایمان احساس کند.

کاهش تنش تجربه شده میشود و این کاهش نیز بهنوبه

همچنین یافتهها نشان داد که حمایت اجتماعی

خود میتواند ترشح هورمونهایی همچون کـاتکول

اثر مثبت بر شدت رفتاری احساس درد زایمان ( )PBIو

آمینهـا ،کـورتیزول ،اپـینفرین و بتا اندروفینها را تعدیل

شدت بصری احساس درد زایمان ( )VASزنان نخستزا

کند و از درد زایمان بکاهد.

دارد .این نتیجه با یافتههای هوشمندی و همکاران،

در زمینه تأثیر حمایت اجتماعی بر کاهش میزان

کمالی و همکاران ،احمدی ،بحری بیناباج و همکاران،

درد زایمان ،میتوان دو نظریه را مورد بررسی قرار داد:

 Hodnettو همکاران Kimber ،و  Changو همکاران،

نظریه سپر و نظریه تأثیر مستقیم .نظریه سپر عنوان میدارد

 Kayneو همکاران و  Foroudو همکاران همسو

حمایت اجتماعی از طریق محافظت فرد در برابر تأثیرات

میباشد ( .)29-10،36بر اساس پژوهشهای  Hodnettو

منفی استرس زیاد بر سالمت او موثر است .محافظت از
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میشود و این درد خود باعث درد بیشتر شده و درد

همکاران رفتارهای حمایتی مداوم سبب کاهش مصرف
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درزمانی که فرد با موقعیتی بسیار استرسزا مواجه

با یافتههای پژوهش حاضر  Friborgو همکاران به این

میشود ،کسانی که از حمایت اجتماعی باالیی

نتیجه رسیدند که افراد تاب آور انعطافپذیری بیشتری

برخوردارند ،موقعیت را به اندازه کسانی که از حمایت

در مقابل شرایط آسیبزا دارند و خود را در برابر این

کمتری بهره میگیرند ،استرسزا ارزیابی نمیکنند (.)40

شرایط حفاظت میکنند ( .)16اکثر محققان بر این

راه دوم ،شامل تعدیل واکنش در برابر موقعیتی است که

اعتقادند که عوامل متعددی ازجمله ویژگیهای درونی/

استرسزا ارزیابیشده است .برای مثال کسی که از

روانی -اجتماعی ،حمایت اعضای خانواده و دوستان و

حمایت اجتماعی بسیار برخوردار است ،ممکن است

حمایت دیگر سیستم های اجتماعی در ایجاد و ارتقا میزان

دوستی داشته باشد که راهحل مناسبی برای مشکل او

تابآوری نقش دارد .خدابخشی کوالیی و همکاران

ارائه دهد ،او را متقاعد کند که مشکل خیلی هم مهم

اذعان میدارند افرادی که تمایل به زایمان طبیعی دارند،

نیست .به همین دلیل تأثیرات منفی استرسزا برای آنان

مفهوم درد را به معنای ارزشمندی و تحمل آن را

بسیار بیشتر است (.)41

بهعنوان فردی که میتواند در برابر سختیها تاب آور

مکانیسم دیگر اثرگذاری حمایت اجتماعی بر

باشد ،میپذیرند ( .)43تابآوری در برابر استرس،

میزان درد زایمان ،فرضیه همتاسازی بهینه است .فرضیه

بهعنوان یك توانایی روانشناختی در افراد محسوب

همتاسازی بر این عقیده است که آن زمان که بین

میشود .ویژگی تابآوری ،متعلق به افرادی است که

نیازهای ایجادشده بهوسیله یك رویداد استرسزا (برای

در معرض عوامل خطرناک مشخصی قرار میگیرند و

مثال ،زایمان) و نوع حمایتی که در دسترس است،

میتوانند بر آن خطرات غلبه کنند و از پیامدهای منفی

هماهنگی ایجاد شود ،حمایت اجتماعی میتواند نقش

اجتناب کنند ( .)44از طرفی تابآوری بهعنوان یك

حفاظت کننده یا حائل در مقابل تجربه استرس داشته

فرآیند ،توانایی و یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز،

باشد ( .)42بهبیاندیگر ،این فرضیه میگوید که زایمان،

علیرغم شرایط تهدیدکننده تعریف شده است.

یك رویداد استرسزا است .از سوی دیگر ،دسترسی به

تابآوری ،به معنای نبود عوامل خطر در زندگی نیست،

داروها و رژیمهای توصیه شده پزشك ،میتوانند

بلکه به معنای حضور عوامل روانشناختی حمایتی است؛

بهعنوان منابع در نظر گرفته شوند .حمایت اجتماعی

و عوامل روانشناختی حمایتی در افراد میتوانند به

ادراکشده از سوی زنان باردار ،میتواند نوعی

فرآیندها و روشهای عملکردی اطالق شوند که به

هماهنگی میان رویداد استرسزا (زایمان) و منابع

پیامدهای مطلوب در زندگی انسانها ختم میشوند .مثال

(توصیههای پزشکی) ایجاد نماید .درنهایت به نظر

زمانی که افراد با خطرات و چالشهای زندگی مواجه

میرسد زائوهای مورد مطالعه در این پژوهش که درد

میشوند ،با وجود عوامل حمایتگر مانند مثبتاندیشی،

زایمان بیشتری نسبت به بقیه را احساس میکردند ،به

اعتمادبهنفس و کنترل هیجانهای منفی ،میتوانند اثرات

خاطر پایین بودن حمایت اجتماعی از نقش محافظتی آن

منفی و مخرب فشارهای زندگی را کاهش دهند؛

بیبهره بوده و فقدان یا کمبود حمایت اجتماعی را

بنابراین به نظر میرسد ،نتیجه بهدستآمده از این

بهعنوان یك عامل استرسزا تجربه میکنند.

پژوهش از این جهت نیز قابل توجیه باشد.

Garmezy

نتایج پژوهش حاضر نشان داد تابآوری اثر

اذعان میدارد افراد تابآور در برابر استرس ،عموما

مثبت بر شدت رفتاری احساس درد زایمان ( )PBIو

دارای منبع کنترل درونی هستند ،یعنی میتوانند

شدت بصری احساس درد زایمان ( )VASزنان نخستزا

مسئولیت شرایط و مسائل خود را بر عهده گیرند،

دارد .این نتیجه با یافتههای خدابخشی کوالیی و

خودشناسی مثبت دارند و نسبت به زندگی خوشبین
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دو طریق :راه اول ،شامل فرآیند ارزیابی شناختی است.

همکاران و کشاورزی ،همسو میباشد ( .)43،44همسو

سهیال رستمی و همکاران

پیشبینی درد زایمان در زنان نخستزای شهر بوشهر

افرادی که در برابر استرسهای زندگی ناشکیبا و

است ( .)43از سوی دیگر درد زایمان ازنظر مامایی

بیتحمل میباشند ،برخوردارند ( .)14،45لذا به نظر

پدیدهی پیچیده شخصی ،ذهنی و چندوجهی است که تحت

میرسد این خودشناسی مثبت و خوشبینی باعث

تأثیر عوامل اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی زیستشناختی و

میشود هورمونهایی که در پاسخ به ترس ،تنش،

روانشناختی قرار دارد و سازگاری با درد چون درد،

اضـطراب و درد حـین زایمان ترشح میشوند ماننـد

شدت و مقدار درد تجربهشده توسط زائو موثر است حائز

کـاتکولآمینهـا ،کـورتیزول ،اپـینفرین و بتااندروفینها،

اهمیت میباشد (.)47

میتوانند از یك طرف باعـث اخـتالل در پیشرفت

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

زایمان شده و از طرف دیگر بر عضالت صاف رحـم اثر
کرده باعث کاهش قدرت انقباضی رحم و کاهش

به رغم پیشرفت های نوین در طب ،اداره

کـارایی آن در روند زایمان شوند .بهطوریکه درنهایت

مناسب درد زایمان همچنان از معضالت علم مامایی

باعث طوالنی شدن زایمان ،افزایش درد ،خستگی و

محسوب می گردد .بسیاری از زنان جهت رهایی از

مقابله نامطلوب با درد میشوند .مطالعات در حوزه

این درد ،سزارین را به عنوان روش زایمان خود

روانشناسی و بارداری نشان میدهند که یکی از منابع

انتخاب می نمایند .این در حالی است که عمل

تابآوری در دوران بارداری ،باورها و ارزشهای زنان

جراحی سزارین ازجمله اعمال بزرگ با عوارض

ازجمله جهانبینی ،معنویت ،اخالق و ارزشهای فرهنگی

بزرگ همراه است که گاه این عوارض بسیار

میباشد ( .)46لذا با توجه به نتیجه پژوهش حاضر که

خطرناک و ندرتا کشنده است .روش های غیر دارویی

نشان داد بین تابآوری و تحمل درد زایمان رابطه

و غیرتهاجمی تسکین درد زایمان که امروزه مورد

معنی داری وجود دارد ،میتوان با رشد و توسعه

توجه و استفاده قرار می گیرد ،شامل؛ حمایت روحی،

متغیرهای مذکور بر اداره بهتر درد زایمان توسط مادران

لمس و ماساژ ،گرم و سرد کردن نواحی دردناک،

باردار کمك کرد.

هیدروتراپی ،هیپنوتیزم  ،تغییر پوزیشن بیمار هستند.
پژوهش حاضر نشان داد که سرسختی روان شناختی،
تاب آوری و حمایت اجتماعی با تحمل درد و فشار

نتیجهگیری:
بر اساس نتایج برای کاهش و همچنین اداره درد

ناشی از زایمان رابطه معنی داری دارند؛ ازاینرو به

زایمان میتوان ارتقاء متغیرهای سرسختی روانشناختی،

نظر می رسد ارتقاء متغیرهای تاب آوری ،سرسختی

حمایت اجتماعی و تابآوری را مورد توجه قرارداد؛

روان شناختی و حمایت اجتماعی ،در یك زن باردار

بنابراین با توجه به اینکه بارداری یکی از مهمترین و

می تواند در مدیریت درد موثر بوده و از طریق غلبه

پراسترسترین دورههای زندگی زنان است ،در زمینه ی

بر هیجان های منفی و ترس تجربه خوشایندی را برای

اهمیت وضعیت روانی زنان در این دوره میتوان گفت

زن فراهم سازد و بر ترجیح آن ها به روش زایمان

وضعیت روانی زنان در دوران بارداری و استرسهای این

طبیعی نسبت به سزارین ،تأثیر گذارد.

دوران میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،سالمت مادر

تشکر و قدردانی:

و جنین را در همان دوره و در سالهای پس از تولد تحت
تأثیر قرار دهد .مطالعات در این زمینه نشان میدهند که

این مقاله برگرفته شده از یك پایاننامه

استرس در دوران بارداری با تولد زودهنگام و تولد با وزن

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر با

کم ،فشارخون باال ،مسمومیت بارداری ،افسردگی دوران

شماره کد  73020705941048میباشد ،لذا نویسندگان
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هستند و از سالمت روانی و جسمی بهتری در مقایسه با

بارداری و بیماریهای آلرژیك دوران کودکی در ارتباط
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بوشهر و همچنین آزمودنیهای پژوهش که در اجرای

مقاله بر خود واجب میدانند تا از معاونت پژوهشی و

 تشکر و قدردانی،این تحقیق ما را همراهی کردند

، مسئولین،فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

.نمایند

پرستاران و ماماهای بیمارستان شهدای خلیجفارس
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Background and aims: Delivery in addition to being stressful situations for a pregnant person, it
is an important phenomenon in the life of the mother and pain result from it, is unavoidable and
is also more severe and longer in nulliparous women. Due to unfavorable labor, to investigate the
factors influencing is important.
Methods: This research is a correlation study that for the implementation among nulliparous
women referred for delivery to Bushehr Persian Gulf Martyrs Hospital, a sample of 120 subjects
was selected by convenience sampling in the period between February 2016 and June 2016.
Samples were evaluated using Percent Behavioral Intensity (PBI), Visual Analogue Scale (VAS),
Ahvaz hardiness inventory (AHI), Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Philips
Social Support Inventory (PSSI). The data were analyzed using linear regression analysis with
enter and stepwise method by SPSS.
Results: The results showed that psychological hardiness, social support and resiliency are able
to predict the severity of visual and behavioral changes of feeling labor pains in nulliparous
women, So that these variables have a positive effect on labor in nulliparous women.
Conclusion: According to research findings, it seems to promote resiliency, hardiness and social
support in a pregnant woman can be effective in pain management and by overcoming on
negative emotions and fear is provided a pleasure experience for women. It affects to prefer a
normal delivery compared to cesarean section.
Keywords: Labor, Psychological hardiness, Social support, Resilience.
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