






الأحا�شي�س وامل�شاعر:

•ال�شعور ب�حلزن، االنزع�ج والي�أ�س. 	
•كرثة البك�ء، اأو عدم القدرة على البك�ء. 	

•تقييم الذات املتدين ولرمب� املعدوم. 	
•تقلب املزاج. 	

•ال�شعور بت�أنيب ال�شمري دون �شبب مقنع.  	
•فقدان االهتم�م ب�الأمور وعدم القي�م ب�لن�ش�ط�ت االعتي�دية. 	

•فقدان ال�شعور ب�ملتعة وال�شع�دة. 	
•ال�شعور ب�لقلق والذعر. 	

•�شرعة الغ�شب واالنفع�ل.  	
•غي�ب ال�شعور الطبيعي ب�الأمومة اجت�ه الطفل.  	

الأعرا�س اجل�شدية اأو اجل�شمانية: 

•ال�شعور ب�الإره�ق وفقدان الط�قة والقوة. 	
•ا�شطراب�ت النوم )اأرق اأو نوم زائد(. 	

•البطء اأو ال�شرعة الزائدة يف تنفيذ امله�م وعدم القدرة على اال�شرتخ�ء. 	



•فقدان االهتم�م ب�لعالقة اجلن�شية )برود جن�شي(. 	
•تغريات يف ال�شهية )االأكل الزائد اأو االأكل بكمية غري ك�فية(.  	

•�شداع، اأمل يف ال�شدر اأو الرقبة، دق�ت قلب مت�ش�رعة وم�ش�كل يف التنف�س.  	

التفكري:

•قلة الرتكيز. 	
•عدم القدرة على اتخ�ذ القرارات. 	

•اأفك�ر م�شو�شة وغري منظمة. 	
. • انتق�د الذات “ لي�شت لدى الكف�ءة يف اأن اأكون اأم�”، “اأبدو يف غ�ية الفو�شى”	

. • القلق “ال يتغذى الطفل ب�شورة ك�فية”	

 . • الت�شرع يف احلكم “اأن� املخطئة”	

. • توقع االأ�شواأ “�شيكون هن�لك خلل يف كل �شيء”، “اإن االأ�شي�ء لن تتح�شن”	

. • اأفك�ر ي�ئ�شة “لي�س هن�ك اأي اأمل فيم� اأقوم به، واأ�شرتي �شتكون �شعيدة بدوين”	

 . • اأفك�ر عن االآخرين “كل االآخرين يت�أقلمون ب�شهولة” “ال اأحد يهتم بي”	

 . • اأفك�ر عن الع�مل “ي� له من مك�ن خميف جلبت هذا الطفل اإليه”	

• خم�وف من اإيذاء الطفل اأو اإيذاء النف�س، وعدم اال�شتمت�ع بقدوم الطفل.	

الت�شرفات:

•جتنب لق�ء الن��س وعدم اخلروج من املنزل. 	
•عدم القي�م ب�الأن�شطة التي ك�نت االأم ت�شتمتع ب�لقي�م به�. 	

•عدم القي�م ب�لواجب�ت اليومية، اأو حم�ولة القي�م ب�لكثري من الواجب�ت. 	
•رف�س القي�م ب�أخذ قرارات. 	

•اخلالف�ت الكثرية، ال�شراخ وفقدان القدرة على التحكم ب�لنف�س. 	

اإذا كنت ت�شعرين غ�لبً� بعدد من االأعرا�س املذكورة اأعاله خالل االأ�شبوعني االأخريين 

بنوع من  اأن تكوين م�ش�بة  الوالدة، فمن املرجح  اأثن�ء فرتة م� قبل  اأكرث من ذلك  اأو 

اأنواع االكتئ�ب، اأم� اإذا ظهرت هذه االأعرا�س بعد اأ�ش�بيع اأو �شهور من والدة الطفل فمن 

املرجح اأن تكوين م�ش�بة بح�لة م� من اكتئ�ب م� بعد الوالدة.
















