
 

 

ن در سه گروه اضطراب از زایما ، ترس ودرد زنان نخست زا ازی درک ا بررسی مقایسه
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  مقدمه:

ن هبوده وبی  از شااکیهعی علم پزیکی از شااعیرینیچ لع   ردد

و فند را به سقعرااعی  ی ساا ت سنو واراا نا  می شااودائلهمساا

 اسااا  ی ط یریاباع اینکه زایمع  پ ی ه  .1کنا  می  وادارکما   

یکی از  زایمع درد  2بعشااا می به درازای عمن بشااان آ وق م  

در طی زن گی خود سجنبه  یچ دردهعیی اساا  که زنع شاا ی سن

ع  زن سمعمی ابرعد زن گیسوان  میبنعبنایچ سغیین در آ    ،کننا  می

عل در ح .3قنار ده سعثین هع را سح  آ اعضااعی خعنواده  بعردار و

درص  زنع  لن  زا  06زا ودرص  زنع  نخس  06حعران  ح ود  

حیی بر  از    وکننا شااا یا ی را طی زایماع  احساااعو می    ددر

 ی ن هسین  درص  از زنعنی که در  06 ،دریعف  داروهعی ر  درد

 ی  زایمع  بععث آشفیگی درد ش. 0کن دردشع  کعه  پی ا نمی

 بن روابط او بع فنزن  و ، سااا م  روانی او را مخی  ومعدر شااا ه

سوان  موجت در عیچ حعل می  5گااارد همسااانا ساعثین منفی می 

. سنو 3  او نس   به حعملگی بر ی شودنگنانی، سنو وارا نا 

از زایمع   یکی از عوام  عم ه روانی اسااا  که منجن به کعه  

پیشاانف  سااین زایمع ، نیعز به م اخ ا جناحی، نیعز به سحنی  

 سنو،   . 7و  0شودش ه مینزایمعنی وسزاریچ از پی  بننعمه ریزی 

 ار نا  ودرد  سه ععم  مهمی هسین  که در هنگعم زایمع  نق 

که درد شاا ی   اساا  م ع رعا نشااع  داده .8کنن ایفع می همیم

سوان  می ارااا نا  در منحلاه فرعل زایمعنی  و سنو زایماعنی  و 

 وکورسیزول گندیاا ه هااعموجاات افزای  سااا ک کااعسکول آمیچ

، 2*الهام زارع، 1سوسن حیدرپور

 ،4فاطمه حیدرپور ،3عصمت مهرابی

 5میترا کولیوند

دانشک ه پنسیعری و معمعیی، دانشگعه علوم . 1

 .پزشکی کنمعنشعه، کنمعنشعه، اینا 

 اس میدانشگعه آزاد ،گنوه روانشنعسی. 2

 ، ارسنجع ، اینا .واح  ارسنجع 

 ،دانشگعه علوم پزشکی شهی  بهشیی، سهنا . 3 

 .اینا 

 ، ادانشگعه سهنا ، سهن ،دانشک ه دامپزشکی. 0

 .اینا 

کمییه سحقیقعا ، بها اشااا  باعروری   گنوه. 5

 ،دانشااگعه علوم پزشااکی شااعهنود، دانشااجویی

 .اینا  شعهنود،

ارسنجع ، دانشگعه  * عهده دار مکاتبات:

گنوه جع ، سنار واح اس می آزاد 

 روانشنعسی.

 

  Email: ldnhashemi@iaua.ac.ir 

 چکیده

گنوهی از  کنن .فنآین  زایمع  ایفع می  نق  مهمی در نحوه طی شاا  درد  سنو، اراا نا  و زمینه:

ایچ م ع ره به منرور  در نژادهعی مخیلف میفعوا اس . بنعبنایچ آسایعنه در  درد صاعح نرنا  مریق ن   

 انجعم   در سه گنوه فعرو، سن  وکنداز درد، سنو وار نا  از زایمع در  زنع  نخس  زا مقعیسه

 .ش 

هعی دو یی بیمعرسااایع زای بساااینی در   نخسااا ز 056 سحلیلی -م ع ره  سوصااایفی در ایچ ها:روش

ش ه ای انیخع  لن  منحله گینی سصاعدفی س نیز وکنمعنشاعه که بع روا نمونه  منیخت ساه شاهن شایناز،   

 بع هعبود. داده دردبینعنی  آنع وگ مریعر و پنسااشاانعمه   هعداده . ابزار گندآوریبودن  بنرساای شاا ن  

 ننم از اساایفعده بع وسحلیلی) مچ ویینی و کنوسااکعل وا ی و و یسوصاایف آمعری هعیروا از اساایفعده

  حعظ از   >65/6P مق ار م ع ره درایچ .گنف  قنار سحلیا   و مورد سجزیاه  SPSS آماعری  افزار

  .گندی  سلقی دارمرنی آمعری

 ،و20/8±21/1، کند و سن  بااه سنسیاات )یچ شااا ا درد زایمااع   در گنوه فااعرومیااعنگ: هاا یاافتاه  

بیچ سااه گنوه میفعوا بود. زمو  آمعری نشااع  داد که شاا ا درد و بود. آ82/7±78/6)، و88/1±61/7)

 ،و00/55±00/10، کند و سن  بااه سنسیاات )ارااا نا  از زایمااع   در گنوه فااعرو میااعنگیچ سنو و

 داری در سه گنوه مورد م ع ره میفعوا بود.  ب ور مرنی و و بود11/02±81/8) ،و50/10±11/06)

هعی مخیلف فعرو و کند ار نا  زایمع  در گنوهدرد زایمع  و سنو وشا ا  در  نتیجه گیری: 

زنع  سح  سعثین فعکیورهعی میر دی رن می رساا  در  شاا ا درد زایمع  در به ن .و سن  میفعوا بود

 .گیندمی قنار روانشنعسی و محی ی روانی، اجیمععی، فنهنگی، سأثیناالو  

 ، نخس  زاار نا  از زایمع وسنو در  ش ا درد زایمع ، کلمات کلیدی: 

 

223 



 

کعه  یعفیه وانق عراااعا میراعقات آ  قا را  انق اعرااای رحم     

  سااین زایمع ودر نهعی  موجت طوالنی شاا   شااون  نعهمعهنگ

م ع رعا نشع  داده که شیوع رنبع   .8شود وعواقت نعشی از آ  

نوزادا  در  5و1یق عغینط یری قلاات جنیچ وکااعه  آپگااعر دقاا

آسیعنه  .16سن اس معدرانی که درد وار نا  ش ی ی دارن  شعیع

کمینیچ میزا   "از نرن انجمچ بیچ ا مللی درد ادرا  درد کااه

به ، 11"ی بعشاا که شااخق قعدر به سشااخیق آ  م دردی اساا  

بوط به درد در قشان م  بسیگی  من هعی گینن هی  سالول حساعسا  

 ، امع لگونگی واکن سقنی ع در همه افناد یکساع  اس   واشایه  د

وام  به ع کن  وف در مقاعبا  درد بع یک یگن فنم می  افناد مخیل

یو وژیکی ب هعی، سنبییی، اجیمععی، روانی وسیسیممیر د فنهنگی

رد ع وه بن در  د ایچبنبنع ،بعشااا رااا  درد فند وابسااایاه می  

 گنوهی .12هعی هیجعنی نیز هسااا هعی حسااای دارای جن هجن ه

ر  سیعنه دآکه در نژادهعی مخیلف  ان ایچ عقی هصعح نرنا  بن

 و دیگن نیز به اهمی  عوام  شخصییی بنخی درد میفعوا اس  و

  همیچ د یان  به ژیکی در افناد مخیلف  اشاااعره کندهیکو وساااع

ن  دهنشع  نمی واکن  ،از سحنی  ینوع خعصه ای از افناد بع ه

. از دیگن 11کنن ی دیگن بع همیچ سحنی  احسعو درد میاع ه و

سوا  میسعثین دارد ش ه در معدر  بن شا ا درد در   عواملی که

جن  نوزاد،   سر اد زایمع ، ،سچ معدر،  س ک سواد، وز  نوزاد  به

ه اجیمععی معدر، خواسی -اقیصعدیسوانعیی جسمعنی زائو، ورری  

یع نعخواسیه بود  حعملگی، سعبقه سقط، سعبقه قعع گی دردنع ، 

طول م ا منحله اول ودوم زایمع   سااچ حعملگی، نوع زایمع   و

زایماع  به روا فیزیو وژی  م عبق بع خلق    .13-51اشاااعره کند

ط یری بشان اس  که س ت افزای  کیفی  س م  ز  ونوزادا  

 ،نعبنایچ دور از من ق اسااا  که به خعطن فنار از دردب ،می شاااود

بنعبنایچ   .10جناحی وآسیت به نوزاد را پاینف  عوارض بیهوشی،

ا زنع  نخس  زی در  اعیسهبنرسی مق"محقق بن آ  شا  که به  

درد، سنو و ارااا نا  از زایماع  در ساااه نژاد فعرو، سن     از

ن ب ثین نژاد   که درخصااوت سعبپندازد. الزم به ذکن اساا "وکند

هنوز سحقیقی در زایمع  سنو وارااا نا   در  شااا ا درد و

 یمعدران انجعم ایچ پژوه  امی  اس  بع .اس  شا ه کشاورانجعم ن 

و بع   هشااعیی شاانعساادارن  نساا   به درد  بیشااینی ی حسااعسااکه 

از  نعشی شانایط سنو وارا نا   در از آنع  پشایی عنی   حمعی  و

ی پی ا نس عبق بهی   زایمع  زایمع  به آنع  کم  کنیم سع بع فنآین

رون  زایمع  از جمله  بن درد عواقت نعخوشعین  از همچنیچ وکنن  

 ءارسقع حفظ وجه  در  هعی غین رااانوری بکعهیم وریچسااازا

  گعم بنداریم.جنیچ  س م  معدر و

 :هامواد و روش

ش ه  بسینی یز  نخس  زا 056 سحلیلیسوصیفی  م ع ره در ایچ

 هنشاادو یی منیخت سااه  هعیساایع بیمعر بر  از زایمع   در بخ 

ن  ل گینی سصاااعدفیبع روا نمونه وکنمعنشاااعه س نیز ،شااایناز

مشاااخصاااعا   ر گنفین .مورد بنرسااای قنا انیخع  وای منحلاه 

 15-05مح وده ساانی  : ع عرا بودن  ازپژوه  واح هعی مورد 

عاا م ، حااعملگی ساا  قلو، هفیااه 37-02ساااچ حااعملگی ، ساااعل

وجود ع م  ع  گچ معدرو،)عا م س عبق سااان جنیچ ب   CPDوجود

ع م مح ودی  در بنقناری ارس عط ، زایمع  سنیع یع طول کشی ه

ا  روانی شنعخیه ش ه در ق   ع م وجود ساعبقه اخی ال ، ک می

 طی ق   و ع م مصااانا داروهعی رااا  درد دربعرداری،  یوط

ساااعئ  ع م اسااایفعده از و، ع م وجود خوننیزی شااا ی ، زایمع 

عاا م  ،حیچ  ی ن وزایماع  درواکیوم فورساااپ  و از ق یاا کمکی 

  انجعم زایمع، یع پنزانیعساایو  مریو  در جنیچ وجود پوزیشااچ و

 سمااعیا  بااه  و نوزاد ط یری بود  جنیچ و زناا ه، ساااع م و، ط یری

در ایچ م ع ره جه  سرییچ حجم نمونه  از ننم . شنک  در م ع ره

ومقعدین  اسیفعده ش Power and Sample Size 3.1 افزار 

س  یج م ع ره پعیلوا به دش ه در سرییچ حجم نمونه ازنیعاسیفعده 

باع احیساااع  ریزا نمونه در مناح  پیگینی، سر اد نمونه   .آما  

هع ابزار گندآوری داده ب س  آم .نفن  156منعست در هن گنوه  

در ایچ م ع ره پنساااشااانعمه مشاااخصاااعا دموگنافی  ومعمعیی،  

 ا دردپنساشانعمه سنو وارا نا  وخط ک  ان ازه گینی ش    

 8سوال که  30معمعیی مشاایم  بن و ه دموگنافی  . پنساشانعم  بود

وال منس ط بع ساا 20دموگنافی  ومشااخصااعا  به  بوطوال منساا

سو  ، سر اد زایمع ،  مح  )سااچ، سحصاای ا، شااغ ،  بودمعمعیی 

، مرعینعا مه لی وز  نوزاد، نوع سجنبه از حعملگی، سچ حعملگی،

ه آ  سع زایمع  و...و ک نوع پعرگی کیسه آ ، زمع  پعرگی کیسه

ع  سنو وار نا  از زایمپنسشنعمه ش . از طنیق مصعح ه سکمی  
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ر که نمناا دبود  ایی در مقیعو  یکنا گزینه 5وال س 15شعم  

 35-55نشااعنه سنو واراا نا  بعال، نمناا    35 ساا ک کمین از

نشاااعنااه سنو  55سنو وارااا نا  میوساااط ونمناا بااعالسن از  

 رد زایماع  باع مقیااعو دیا اری درد   وارااا نا  پاعئیچ اسااا . د  

(VisualAnalug Scaleبر  در طی منحله لهعرم  زایمع  و ،

هعی الزم به معدر جه  سمعیز درد زایمع  از درد از داد  آموزا

 ذکن ایچ مورد که اپی زیعسومیو و پنیناه ) درد همناه بع پعرگی و 

 سجنبه ش ه سوسط معدر در طی منحلهمنرور از درد، ش ا درد 

 6-16یعو خط ک   درد  که از ول ودوم زایماع  بوده که بع مق ا

بن ی شااا ه اسااا  پ  از زایمع  در اطعم پسااا  پعرسوم بع  نمنه

اعی عر   .یسپ  در فنم منبوطه ث   گند پنسا  از معدر سرییچ و 

که بع  ب یچ مرنی .هع  سوسط  اعی عر محیوی سنجی ه ش پنساشنعمه 

نعمه سنریم شاا ه وسااپ  به م ع ره منعبع ومقعالا موجود، پنسااشاا

نفن از اعضاعی هیئ  علمی دانشگعه شهی  بهشیی رسعنی ه   16نرن 

نرناا اصااا حی آناع  اخاا گندی  واصااا حعا الزم انجعم     و

عر بعشاا  که اعی ابزاری مری ن می ددر راامچ خط ک  در گنف .

مه  اعیمعد پنسشنع آ  در م ع رعا مخیلف به اث عا رسای ه اسا .  

هع به اث عا رساای  نفن از نمونه 26 د سوسااط از طنیق آزمو  مج

پ   /. ب س  آم .78ار نا   ورنیت پعیعیی پنسشنعمه سنو و

بنقناری ارس عط منعسااات بع معدرا   از جلت رراااعی  آگعهعنه و

 20. زمع  مصعح ه در طی ش واج  شانایط بع آنهع مصعح ه انجعم  

در  بودمعدر در بخ  پسااا  پعرسوم بود  ساااعع  او یه بساااینی 

حع یکه حعل معدر خو  بوده وقعدر به پعساااخگویی وهمکعری بع 

 .ودمحقق ب

 هعیروا بوساایله م ع ره از آم ه ب ساا  هعیداده

انحناا مریعرو  ± میعنگیچ و درص  - فناوانی ) سوصایفی  آمعری

 اسیفعده بع هعی اسپینمچ، مچ ویینی و کنوسکعل وا ی  آزمو  و

 و سجزیه و بنرساای مورد 10نسااخه   SPSSافزارآمعری ننم از

  بوسااایله دادهع سوزیع بود  ننمعلگنف .  قنار آمعری سحلیا  

 قنار بنرسااای مورد اسااامیننواآزمو  آمعری کو موگنوا 

 .گنف 

 :یافته ها

در ایچ م ع ره میعنگیچ سااانی زنع  فعرو، کند و سن  به سنسیت 

 3 عل بااود.سااا 16/20± 5/ 10و  78/5±88/25، 31/5±12/27

درص  زنع  سن   0درص  زنع  کند و 0/16درص   زنع  فعرو، 

درصاا  زنع  کند و 83درصاا  زنع  فعرو، 7/00 سااواد بودن .بی

درصااا  زنع   3/83. در دار بودن درصااا  زنع  سن  خعنه 3/87

درص  زنع  سن  بعرداری  7/86در ص  زنع  کند و  3/88فعرو، 

درصاا  زنع   7/70رصاا  زنع  فعرو، د 3/05خواساایه بود. بنای 

 زنع  سن  بعرداری ی  سجنبه خوشعین  بود. درص  7/70کند و 

مایااعناگیچ قاا  مااعدر  زنااع  فااعرو، کند و سن  بااه سنسیاات     

سااااعنیی مین، 06/101± 7/ 02و 53/0±78/158، 57/8±08/102

 میاعنگیچ افزای  وز  معدر در طی دورا  بعرداری در زنع  فعرو 

و در زنااع  ساان  57/16±03/5در زنااع  کااند  ،68/0±00/15

میااعنگیچ طول ماا ا فااعزفرااعل زایمااع  و مگنکیلو 07/3±65/15

ودر زنع   07/0±01/1درزنع  کند  ،73/0±86/1و درزناع  فاعر  

درصاااا  زنااع  کند و  08بود.  ععاا سااا 51/0± 1/ 15سن  

بعر در  5-7صفن درص  زنع  فعرو بیچ  و درص  زنع  سن 3/21

 اسعم درد سح  مرعینه مه لی قنارگنفیه بودن .

درصاا   00، درصاا زنع   فعرو 7/86در ایچ پژوه  

درصااا  زنع  سن  نمنه درد زایمع  مساااعوی   3/78زنع  کند و 

را گزارا کندن  که به مرنی ش ی سنیچ درد سجنبه  8وبیشاین از  

میااعنگیچ نمنه درد درزنااع  فااعرو شااا ه سوساااط فند اسااا .    

 و در زنااع  ساان   61/7±88/1 ، در زنااع  کااند21/1±20/8

کعل وا ی  نمنه درد بع آزمو  کوروساا مقعیسااهبود.  78/6±82/7

 و.1)ج ول  در بیچ سه گنوه اخی ا مرنعدار آمعری را نشع  داد

ه گنوه نشع  داد بنرسای سا ک سنو و ار نا  در س  

درص   3/38درص  زنع  کند و  3/73رص  زنع  فعرو، د 22که 

مقعیسااه سنو و  زنع  سن  سنو و اراا نا  میوسااط داشااین .  

ار د ع  داد که بیچ سااه گنوه سفعوا مرنعاراا نا  سااه گنوه نشاا

سااه موثن بن شاا ا درد زایمع  در عوام   آمعری وجود داشاا .

نشااع  داده  2 ول در ج کند و سن   ،ی فعروزا نخساا  گنوه

.ش ه اس 
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 سن  و کند ،ی فعروزا نخس  سه گنوه در زایمع  ش ا دردقعیسه  م .1جدول 

 P value  زایمان شدت درد  

 >6661/6 فعرو و کند

 >6661/6 فعرو و سن 

 >660/6 سن  و کند

 

 سن و  ، کندی فعروزا نخس  گنوهسه موثن بن ش ا درد زایمع  در عوام   .2 جدول

 عوام  موثن بن درد

 گروه 

                        سن                                                          کند                                 فعرو 

 

P-value P-value          P-value 
 12/6 63/6 6661/6 سچ معدر

 661/6 661/6 663/6 شغ 

 62/6 12/6 8/6 ی اسحص

 2/6 663/6 662/6 خواسیه/نعخواسیه بود  بعرداری

 661/6 662/6 662/6 خوشعین /نعخوشعین ی بعرداری

 61/6 1/6 667/6 د خواه/غیند خواهی جن  نوزاد

 661/6 1/6 75/6 دیسمنوره

 

 :بحث

در م ع ره حعرنمقعیسه ش ا درد زایمع  در زنع  نخس  زای سه 

هن سه  که ش ا درد در نشع  داد ،کند گنوه فعرو، سن  و

شواه  قعب   داری بع هم میفعوا می بعش . عگنوه به طور مرن

هعی نژادی سوجهی نشع  داده ان  که سجنبه درد در میع  گنوه

 -. به عنوا  مثعل نژاد آفنیقعیی17-18مخیلف میفعوا اس  

 نی از درد را درامنیکعیی در مقعیسه بع نژاد سفی  س ک بعالس

درد و نعسوانی همناه بع ، 62فعسیعیی -شنای ی از ق ی  درد عض نی

 23و  20شعم  درد بر  از عم 21و  22لن یچ ورری  درد آور

ان  ه بن ایچ لن یچ م ع ره نشع  دادهع و گزارا کنده ان .

-27 بعالسن اس هعآمنیکعئی –حسعسی  به درد در میع  افنیقعیی 

25 .Amy مکعرا  نیزگزارا کندن  که میزا  درد قعع گی ه و

  سفعوا مرنعدار آمعری داشسیعیی آ نژاد در بیچ سفی  پوسیع  و

دار آمعری م ع رعسی نیز ارس عط مرنع 28ودر سفی  پوسیع  بیشین بود

 ی مخیلف گزارا در زمینه ش ا درد بع ینی در نژادهع

  در در  ش ا درد زایمع در سفعوا عل  .28و  36ان نکنده

 ق   هعیآموزا سأثین از نعشی بیوا  هعی مخیلف را شعی گنوه

 مخیلف هعیبیمعرسیع  در میفعوا فیزیکی محیط زایمع ، از

 میفعوا ماه ی و فنهنگی خصوصیعا حیی و زایمع  کشوربنای

. از طنا دیگن سوجه میمنکز به 31دانس  م ع ره مورد اقوام در

ن  بنابن درد را لسجنبه  ،ه درددرد یع پعس  احسعسی سش ی  یعفیه ب

سعثیناا فنهنگی اجیمععی و محی ی ممکچ  ژنیی ، .32کن می

اس  در در  ش ا درد و پعس  به آ  موثن بعشن  که در  م ع ره 

بنعبنایچ به م ع رعا بیشینی  بع در نرن  .ان ش هحعرنبنرسی ن

گنفیچ میغینهعی سعیکو وژی  و فعکیورهعیی که سعزگعری بع 

 یبنرس رددهن  نیعز اس . در  درد را سح  سعثین قنار می و درد

 معمعیی بن ش ا درد در زنع  نخس و دموگنافی  سعثین عوام  

نع  در ز نشع  داد ، نیعیج کند زبع  سن  و زای سه گنوه فعرو،

مع  ی ا و ش ا درد زاسحصی داری بیچعارس عط آمعری مرن سن 

 و همچنیچ م ع ره عرا و همک پیندل م ع رهوجود داش  که بع 
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رس  بع افزای  آگعهی و به نرن می .10و  33دارد همخوانی فنی 

، نگنانی زنع  از مسعئ  و مشک ا زایمع  بیشین ش ه س ک سواد

 بیچ حعرن پژوه  درگاارد. ایچ بن در  آنع  از درد سعثین میو 

 ارس عط و کند، سن  گنوه فعرو هن سه در زایمع  درد و شغ 

 بیچ که ن ه اداد نشع  م ع رعسی نیز .داش  وجود دار عرنم آمعری

از  .30و  33و 31ن ارد وجود دارعمرن راب ه زایمع  درد و افناد شغ 

ارن  گامخیلفی بن در  ش ا درد سعثین می آنجعیی که عوام 

گنوه  دو در پژوه  ایچ در .ایچ اخی فعا شعی  قعب  سوجیه بعش 

 زایمع  درد و نعخواسیهو یع بعرداری)خواسیه نوع بیچ  فعرو و کند

 بعرداری نوع بیچ نیز فنی  داش . درم ع ره وجود دارعمرن راب ه

 وجود داش  داری عمرن راب ه درد وو بود  نعخواسیه یع )خواسیه

 اس  بوده بیشین درد ش ا بعرداریخواسیه بود  نع  صورا در و

در حعرن  م ع ره در. 10همخوانی دارد حعرن م ع ره نیعیج بع که

 درد و نوزاد جن  بود  د خواه بیچ  فعرو و سن گنوه دو 

در م ع ره پیندل و همکعرا   داش .وجود  دارعمرن آمعری ارس عط

بیچ جن  نوزاد و  هم در زنع  نخس  زا هم در زنع  لن  زا نیز 

 م ع ره در .33درد زایمع  راب ه مرنعدار آمعری وجود داش 

Dannenbring  راب ه حعملگی بود  م لو  ن  وخوشعی 

 همخوانی حعرن م ع ره نیعیج بع که داش  زایمع  درد بع ی دارعمرن

 درد و حعملگی سجنبه بیچ لن زا  زنع  در پیند م ع رهدر . 35دارد

 نعخوشعین  بود  صورا در و داش  وجود دار عمرن راب ه زایمع 

گنا مث   مرموال وجود احسعسعا و ن .33بود بیشین درد حعملگی

ع را د که فند وقعینس   به حعملگی و زایمع  به ایچ منجن می شو

 از زایمع  سنوای وحشینع  سلقی نکنده و به صورا سجنبه

 و قعع گی ش ی  درد بیچ حعرن م ع ره در بعش . کمینی داشیه

ه ک داش ، وجود دارعمرن راب ه در گنوه سن  زبع  زایمع   درد

افزای  سنشک  .33و  10داردبع م ع رعا دیگن همخوانی 

هع در هنگعم قعع گی و زایمع  به عنوا  ی  ععم  پنوسیعگ ن یچ

فیزیو وژی  موثن بن درد شنعخیه ش ه اس . بع ایچ وجود سجنبیعا 

هعی میفعوسی بن در  درد سوسط منفی منس ط بع درد به صورا

عی هدردهعی مشعبه بع آ  درد به پعس  فند سعثین گااشیه و بنوز

ع درد ب بلههعی مقعشود، خصوصع اگن فند راهسیعر ش ی  منجن میب

سنو و ار نا  از زایمع  در زنع   مقعیسه . 33را نیعموخیه بعش 

 عرنوا آمعری مسفع  سن  وکند زبع  زای سه گنوه فعرو، نخس 

ی مورد هعگنوه ناکث در م ع ره هوشمن یرا نشع  داد.  یدار

 در و ، داشین یزیعد خیلی و زیعد سنو زایمع  از همیشه بنرسی،

 موارد اکثنی  در زایمع  از ار نا  و سنو س ک مجموع

 .31نیعیج م ع ره حعرن همخوانی دارد که بع ش  ارزیعبی میوسط

 ار نا  و سنو بیچ زا زنع  نخس  در فند، کمع ی م ع ره در

 در زنع  لن  و ی وجود ن اش  داری عمرن راب ه درد و زایمع  از

 وجود دار عمرن راب ه درد و زایمع  از ار نا  و سنو بیچ زا

 ش ه گزارا درد ار نا ، و ش ا سنو افزای  بع و داش 

، Abushaikha م ع ره در .30بودش ه  سنش ی  معدر سوسط

Lang، Waldenstrom، Dannenbring و Saisto 

 وجود دارینعمر راب ه درد و از زایمع  ار نا  و سنو یچب

ع م  .35و  37-60دارد همخوانی حعرن سحقیق یجنیع بع که داش 

 خعرج از سوا هعی دورا  بعرداری وزایمع ، ز نعشنعخیهآگعهی ا

بعردار  در زنع    به س میی کود ،نس  نگنانی و ن اشیچ دردپ

سوان  به افزای  سنو و اررنا  از زایمع  منجن شود سفعوا می

 عیهکنن ه سفعواشعی  سوجیه  کیورهع در زنع  بعرداردر ایچ فع

 بعش . ش ه مشعه ه

و سنو و ار نا    در  ش ا درد زایمع  :گیری تیجهن

 .هعی مخیلف فعرو و کند و سن  میفعوا بودزایمع  در گنوه

رس  در  ش ا درد زایمع  در زنع  سح  سعثین به نرن می

 روانی، اجیمععی، فنهنگی، سأثیناافعکیورهعی میر دی لو  

 .گیندمی قنار شنعسیروان و محی ی

  :تقدیر و تشکر

ایچ سحقیق بنگنفیه از طنح سحقیقعسی دانشگعه آزاد اس می واح  

 کلیه از میدانمی واجت خود بن می بعش  135ارسنجع  به شمعره 

ز، هعی س نیهعی دو یی شهنسیع بیمعرسیع در  محینم همکعرا 

 مع چ طنحای اجنای در که معدرانی همچنیچکنمعنشعه و شیناز و 

  .بعشیم داشیه را سشکن کمعل رسعن ن  یعری را

227 



 

References: 
1. Moslemabadi Farahani SH, malekzadegan A, 

Mohammadi R, Hosseini F .Effect of the one to one 
midwifery care during labor on modes of delivery. 
Iran j nurs 2006; 18(43): 81-72. [Persian] 

2. Baniaghil A, latifnezhad R, Tabande A. Assesment 
of Delivery model amonge primiparas Persian and 
Turkman. Nurs Midwif Boye j Gorgan 2008; 2(1): 9-
6. [Persian] 

3. Barakzai A, Haider G, Yousuf F, Haider A, 
Muhammad N. Awareness of women regarding 
analgesia during labour. J Ayub Med Coll Abbottabad 
2010; 22(1): 73-75 

4. Phumdoung S, Good M. Music reduces sensation 
and distress of labour pain. Pain Manage Nurse 2003; 
4(2): 54-61. 

5. Mc Crea H, Wright M, Stringer M. Psychosocial 
Factors influencing personal control in pain relief. Int 
nurs studid 2000; 37: 537-493. 

6. Forod A, Forod AF, Mehdipour S. Effect of using 
breathing patterns on attitude and pain severity in 
primiparas. J Shahre Kord Univ Med sci 2005; 7(4): 
77-70. [Persian] 

7. Change My, Hen SH. Factors related to perceived 
labor pain in Primiparas. Kaohsiung J Med Sci 2002; 
18(12): 604-609 

8. Fahami F, Masoufar S, Davazdahemami Sh.The 
effect of Lamaze practices on the outcome of 
pregnancy and labour in primipara women. Iranian J 
Nur Midwif Res 2007; 12(3): 111-114. 

9. Bonica JJ. The pain of child brith. 2nd ed. 
Edinburgh; Llivingstone 1988. 

10.  Jafari-Javid M. Anesthesia in Midwifery and 
painless delivery. Tehran. Porsina Company 2001: 
390  

11. Jafarian A. Painless delivery Methods. Tehran; 
Iran Univ med sci company 2002: 178 

12. Amirtaimori MH. Sycology of pain. First ed. 
Tehran; Alameh university company1997: 256. 
[Persian] 

13. Naghibi KH, Alame Z, Montazeri K. Painless 
delivery or sesarian, which one is better? First ed.  
Esfahan; Farhang Mardom Company: 81-91. 
[Persian] 

10. Frid G, Kooare T, Gaston-Johansson F, Norvell 

KT.). Factor Associated with More intense labor pain. 
Journal of res Nurs health 1988; 11(2): 117-124. 

15. OLayemi O, AdeNIJI RA, Udoh ES, Akinyemi OA, 
Aimakhu CO, Shoretire kA. Determinants of pain 
Perception in labor among parturient at the 
university hospital, Ibadan. J obstetrics Gynaecol 
2005; 25(2): 128-130. 

16. Marcsamama Ch, Michelsamama M. How can 
we inform pregnant about obstetric and anesthesia? 
ESA Europ society anesthesiol 1999: 1-7. 

17. Green CR, Anderson KO, Baker TA, Campbell LC, 
Decker S, Fillingim RB, et al. The unequal burden of 
pain: confronting racial and ethnic disparities in 
pain. Pain Med 2003; 4: 277–94. 

18. Edwards CL, Fillingim RB, Keefe FJ. Race, 
ethnicity and pain. Pain 2001; 94:133–7. 

19. Edwards RR, Doleys DM, Fillingim RB, Lowery 
D. Ethnic differences in Pain tolerance: clinical 
implications in a chronic pain population. 
Psychosom Med 2001b; 63: 316–23. 

20. Nelson D, Novy D, Averill P, Berry L. Ethnic 
comparability of the MMPI in pain patients. J Clin 
Psychol 1996; 52: 485–97. 
21. Anderson KO, Green CR, Payne R. Racial and 
ethnic disparities in pain: causes and consequences 
of unequal care. J Pain 2009; 10: 1187-204. 

22. Plesh O, Adams SH, Gansky SA.  Racial/ethnic 
and gender prevalences in Reported common pains 
in a national sample. J Orofac Pain 2011; 25: 25-31. 

23. Kamath AF, Horneff JG, Gaffney V, Israelite CL, 
Nelson CL. Ethnic and gender differences in the 
functional disparities after primary total knee 
arthroplasty.Clin Orthop Relat Res 2010; 468: 3355-
61. 

24. Lavernia CJ, Alcerro JC, Contreras JS, Rossi MD.  
Ethnic and racial factors influencing well-being, 
perceived pain, and physical function after primary 
Total joint arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2011; 
469: 1838-45. 

25. Campbell CM, France CR, Robinson ME, Logan 
HL, Geffken GR, Fillingim RB. Ethnic differences in 
diffuse noxious inhibitory controls. J Pain 2008; 9: 
759-66. 

26. Forsythe LP, Thorn B, Day M, Shelby G. Race and 
sex differences in primary Appraisals, 
catastrophizing, and   experimental   pain   outcomes. 
J  Pain 2011; 12: 563-72. 

27. Mechlin B, Heymen S, Edwards CL, Girdler SS.  
Ethnic differences in Cardiovascular-somatosensory 
interactions and in the central processing of noxious 
stimuli. Psychophysiol 2011; 48: 762-73. 

28. Amy M. Bauer AM, Chen CN, Alegría M. 
Prevalence of physical symptoms and their 
association with race/ethnicity and acculturation in 
the United States. General Hospital Psychiatry 2012; 
34: 323 – 331.  

29. Todd KH, Lee T, Hoffman JR. The effect of 
ethnicity on physician estimates of pain severity in 
patients with isolated extremity trauma. J Am Med 
Assoc 1994; 271: 925–8. 

30. Jordan JM. Effect of race and ethnicity on 
outcomes in arthritis and rheumatic conditions. Curr 
Opin Rheumatol 1999; 11: 98–103. 

31. Hoshmandi S, Dolatian M, Kamalifard M, 
Gojazadeh M. Comparison of Labor Pain and Factors 
Affecting the Pain Perception among Primiparous 

228 



 

and Multiparous Women Referring to Women’s 
Private and state Hospitals in Tabriz in 2010.Med J 
Tabriz Univ Med Sci  Health Serv 2012; 34(3): 117-
121. [Persian] 

32. Sullivan MJL, Thorn B, Haythornthwaite JA, 
Keefe F, Martin M, Bradley LA, et al. Theoretical 
perspectives on the relation between 
catastrophizing and pain. Clin J Pain 2001; 17: 52–64. 

33. Pirdel M, Kamalifard F, Bani S, Gojazadeh M. 
Compared to understand the factors affecting labor 
and labor pain in primiparous and multiparous 
Referred to Tabriz Al-Zahra Hospital. Med J Tabriz 
Univ Med Sci Health Serv 2007; 5:37-46. [Persian] 

34. Pong. Stress and delivery, annals of medicine. 
1999; 40(23): 394. 

35. Dannenbring D, Stevens MJ, House AE. 
Predictors of childbirth pain and maternal 
satisfaction. J Behav Med 1997; 20(2): 127-142. 

36. Kamalifard M, Pirdel M, Bani S, Ghojazadeh m, 
Tagavi S. Camparaison and evaluation of labor pain 
and factors influencing pain perception in 
primiparous and multiparous women referring to 
Tabriz alzahra educational center in 2005-2006. Res 
j med sci 2007; 1(5): 271-278. 

37. Abushaikha L. Arwa Opain experience and 
intensity: A Jordanian perspective. Int j nurs pract 
2005; 11: 33-38. 

38. Lang AJ, Sorrell JT, Rodgers CS, Lebeck MM. 
Anxiety sensitivity as a predictor of labour pain. 
Europ j pain 2005; 27: 1-7. 

39. Saisto T. Obstetric, psychosocial and pain-
related background and treatment of fear of 
childbirth. Academic Dissertation Univ Helsinki 
2001: 16-22. 

40. Waldenstrom U, Brog IM, Olsson B, Skold M, 
Wall S. The childbirth experience; a study of 295 new 
mothers. J Birth 1996; 23(3): 144-153.

  
 

228 



 

 

 

Comparison of primipara’s women perception of pain, fear and 
anxiety of vaginal delivery among Persian, Kurdish and Turkish 

women 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Background: Fear, anxiety and pain of delivery have the important 
role in the passing way of the delivery process. Some clear-sighted 
people believ that threshold of pain differs among ethnic groups.  
Therefore, this study was conducted to compare primipara’s women 
perception of pain, fear and anxiety of vaginal delivery among Persian, 
Kurdish and Turkish women. 
Methods: In this descriptive-analytical study, 450 primipara’s 
women selected from general hospitals of   Shiraz, Tabriz and 
Kermanshah city using multistep random-sampling method were 
assessed. Data collection was done using questionnaire and visual 
analogue scale of pain (VAS). Data were analyzed using descriptive 
and analytic statistics (mann-withneyu, Kruskal-wallis) and SPSS.16 
software. In this study statistically P<0.05 was significant. 
Results: The mean of pain severity in primipara’s Persian, Kurdish 
and Turkish women were (8.24±1.21), (7.01 ±1.98) and (7.82 ±0.79) 
respectively. Kruskal-wallis test showed that severity of pain was 
significant amonge three groups. The mean of fear and anxiety in 
primipara’s Persian, Kurdish and Turkish women were 
(55.64±14.66), (42.11 ±8.81) and (40.11 ±14.56) respectively and 
was significantly different amonge three groups. 
Significant relationship was found between maternal education with 
childbirth pain perception among Turkish women 
(P<0.001).Significant relationship was found between maternal jobs 
with childbirth pain perception among three groups of women.  
Conclusion: perception of pain severity, fear and anxiety of vaginal 
delivery was significantly different amonge Persian, Kurdish and 
Turkish women. It seems that different issues such as cultural, social, 
mental, environmental and psychological factors affect woman’s 
perception of labor pain.  
Key words:  perception of labor pain severity, fear and anxiety of 
delivery, primiparas. 
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