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بسـيار مهمـي همـراه اسـت كـه گـاهي بـا تغييـرات                  با تغييرات روانشناختي و فيزيولوژيك     ،دوره حاملگي و پس از آن      

كـه مسـتعد     و خانواده آنهـا را    كنندگان    مراجعه بنابراين الزم است تيم پزشكي قادر باشند         ؛گردد همراه مي نيز  پاتولوژيك  
هـاي ايـن    ها و حمايت دوره حاملگي و پس از زايمان هستند شناسايي و در مورد مراقبت      در طي ابتالء به اختالالت رواني     

بـر  ثر ؤلذا پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت سالمت روان دوران بارداري و عوامل م      . راهنمايي كنند آنها را   دوره  
انجام مراقبتهـاي   براي  كننده    جعهمرا مادر باردار    267تحليلي از نوع مقطعي بر روي        -آن به صورت يك مطالعه توصيفي     

 و پرسشنامه مربـوط     GHQ-28 پرسشنامه ابزار پژوهش . انجام شد به مراكز بهداشتي درماني شهركرد      دوران بارداري   
 تعيين سالمت روان، مادران باردار در سه ماهه اول، دوم و سوم حاملگي با پرسشـنامه براي  .به عوامل مستعدكننده بود   

28-GHQ     كننده از پرسشنامه مربوط به اين عوامل در سه ماهه سوم استفاده             تعيين عوامل مستعد  براي   بررسي شدند و
 و سـه ماهـه   %6/28، سـه ماهـه دوم   %7/29ميزان شيوع اختالالت رواني در سه ماهـه اول  حاصل نتايج  براساس   .گرديد
 اقتصـادي رابطـه   -مـل فـردي، روانـي و اجتمـاعي         عوا بـا و بـين اخـتالالت روانـي دوران حـاملگي           باشد    مي% 6/39سوم  
ثير عوامـل مختلـف بـر       أ لذا با توجه به شيوع باالي اختالالت رواني دوران بارداري و ت            ؛)>05/0P( داردداري وجود    معني
نتايج اين راساس كيد بر مراقبتهاي رواني دوران بارداري به موازات مراقبتهاي جسمي مشخص گرديده و بأ اهميت ت ،آنها

از بـروز ايـن   با مراقبتهاي روحي و رواني در طي دوران قبل و بعد از زايمان            مادران مستعد را شناسايي و      بايد  ژوهش  پ
  .كرداختالالت پيشگيري 
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