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املعلومات معاجلة خصوصیة املقال هذا النفيساضطرابيفیناقش .الصدمةا%ي یيلالضغط

املو  هذه منط املالمئ، تفسري العلمي التفسريي ا6منوذج م8حتنا اليت املعرف:ة املقاربة ?ىل بناء عاجلة
النفيس الضغط حضیة الشخص سGیكولوج:ة فهم من اNٔمر، ا%ي یيلسGميك8نا الصدمة. وهذا

الضغط اضطراب وQٔن املهمتني، خصوصا والباحTني WیكولوGالس التدYل جمال يف ا]تصني سGیف:د
\لغةا%ي یيلالنفيس ب^ٔمهیة حيظى احلايل dعرص يف Qٔصبح العلمييفالصدمة ا%ي البحث

ٕاىلدهي الفعاm، ف oلعالnات ٕاىلالتوصل وrنفpارات\لنظر واحلوادث الطبیعیة الكوارث كرثة
xسGبة ارتفاع ومدى rضطراب هذا حضور یعكس ما إالرهابیة... وهذا العملیات عن الناجتة

Gاملس يف به ب^ٔشاكلاملصابني وتتعدد تزتاید Qٔصبحت وا�Nٔداث الكوارث هذه Qٔن تق�ل. فاملالحظ
الرباكني ...)  اNٔ?اصري، الف:ضاdت، الطبیعیة (الزالزل، الكوارث ق�یل من مسGبوقة، �ري

السري...). والتخریب، حوادث العنف ال�رشیة (احلروب، احلرائق، rغتصاب، Qٔعامل والكوارث
السGیكولوW.: معاجل التدYل الصدمة؛ النفيس الضغط املعلومات؛ ة

This article discusses the specificity of information processing in post

traumatic stress disorder. The explanation of the kind of this processing 

based on cognitive approach, which has provided the appropriate 

scientific explanatory model, will help us better understand the 

psychism of the person suffering from posttraumatic stress. This 

understanding will truly be useful for the specialists in the field of 

psychological intervention as well as for interested researchers; especially 

since the disorder of posttraumatic stress has become, in our days, of 

considerable importance in scientific research because it aims to reach 
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effective therapies given the frequency of natural disasters, accidents and 

terrorist attacks ... This reflects the prevalence of this disorder and the 

increase of its victims in the future. It’s noticeable that natural disasters 

(earthquakes, floods, tornadoes, volcanoes ...) or human catastrophes 

(wars, fires, rapes, violent and destructive acts, accidents ...) are 

unprecedented and increase alarmingly.

: Information processing; Posttraumatic stress; Psychological 

intervention.
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شعر ٔ�و القلق جتربة �اش قد م�ا فرد لك ٔ�ن املؤكد ورضوريبتو!ر، وهمن �ادي ٕاحساس و
الیويم،  واملعاش /حلیاة مرتبط طبیعي، 5ٔنه فعل یعينورد والقلق، ال التو!ر عن احلدیث ٔ�ن كام

الت@اربٔ�ن هذه املايض يف یعFش Hكن مل مع، إالJسان املعاLة وجوده، جتربة بدایة م�د �اش بل
التو!ر املوت. ٕاذن من اخلوف وقلق حTUالطبیعة �ادي سلوك وبفرتةهو معینة ب[ٔ\داث Hرتبط

حمددة مرضیة، لكنزم�یة aا\ ٕاىل التو!ر یتحول الزمنPathologiqueقد يف hسgمتر TUح ،
اجلسدیةمجمو�ة منوتظهر ٔ�نوا5ٔعراض هناك ٔ�ن ٕاىل إالشارة السgیاق، ميكن هذا ع من ا. ويف
ٔ�خرى، ميالتو!ر ٔ�نواع هناك واsراسة، لكن vهuم من بنصFب /5ٔنواعحظیت ننعهتا ٔ�ن كن

اضطرا/ت من ا5ٔنواع هذه بني وvهuم. ومن العنایة من |سgتحقه ما لها ُخيصص مل الی�مية، 5ٔهنا
aالنفيس، حبا �لطب ا5ٔمرHكUة امجلعیة |سمى، حسب ٔ�صبحت اليت النفسgیة الصدمة التو!ر، جند

احلادة النفيس ما، وجند كذ� اضطراب Etat de Stress Aiguالضغط النفيس الضغط aا\
ٔ�خرى. ويف Etat de Stress Post-traumatiqueبعد الصدمة اضطرا/ت ٕاىل ، /ٕالضافة

النفيس الضغط aا\ sى املعلومات معاجلة خصوصیة �ىل التعرف سgن�اول املقال ا�ي یيلهذا
من تفسري منالصدمة. 5ٔن ذ� املعاجلة، سgميك�نا هذه حضط الشخص سgیكولوجUة یة الضغط فهم

والباح�ني السgیكولو� التد�ل جمال يف ا�تصني ا5ٔمر، سgیفUد الصدمة. وهذا بعد ما النفيس
ٔ�مهیة احلايل، � Lعرص يف ٔ�صبح الصدمة بعد ما النفيس الضغط اضطراب ؤ�ن املهمتني، خصوصا

العم عن الناجتة وvنف@ارات واحلوادث الطبیعیة الكوارث كرثة إالرهابیة... /لغة، /لنظر، ٕاىل لیات
املسgتق¦ل. فاملالحظ يف به املصابني Jسgبة ارتفاع مدى و vضطراب هذا حضور یعكس ما وهذا
الكوارث ق¦یل مسgبوقة، من ¨ري ب[ٔشاكل وتتعدد تزتاید ٔ�صبحت وا5ٔ\داث الكوارث هذه ٔ�ن

الرشیة (احلر وب، احلرائق، الطبیعیة (الزالزل، الفUضاLت، ا�5ٔاصري، الرباكني ...) والكوارث
املقا هذا يف سgن�اول السري، vغتصاب ...). لكن والتخریب، حوادث العنف ، الرتكزي لٔ�عامل

الصدمة،  بعد ما النفيس الضغط من یعاين ا�ي الشخص sى املعلومات معاجلة خصوصیة �ىل
واملالمئ العلمي التفسريي ا¸منوذج م�حتنا اليت املعرفUة املقاربة مضن یندرج ما ، |شخیصاوهذا

و�الºا.
الصدمة1 بعد ما النفيس الضغط اضطراب ٔ�عراض

ال�شخیيص اsلیل حسب التو!ر اضطرا/ت الصدمة، مضن بعد ما النفيس الضغط aا\ تندرج
سgنة يف مرة 5ٔول vضطراب هبذا �vرتاف مت هنا، ٔ�نه يف املراجعة 1980ا5ٔمرHيك. وJشري

اsلیل هذا من الرابعة (لك. DSM)3(الثالثة الÆسÅة يف \اDSM4 ،1996(aن بني ا¸متیزي مث
الصدمة بعد ما النفيس ) و\اtraumatiqueEtat de Stress Post-)ESPT aالضغط
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احلادة النفيس الثاينEtat de Stress Aigu )ESAالضغط ال�شخیص �س�تعمل ) ح�ث
احلدث ضغط من )لشفاء رسیع متاثل ف. 3كون اليت احلا5 الصادم.لوصف

=نفعالیة ( احلا5 هذه حل)ESPTحتدث الشخص تعرض وشدیدةابعد صادمة وضعیة Iٔو دث
قاس�یة LIٔداث السري، مشاهدة مOل (حوادث اQفاعیة قدراته وتتUاوز املعتادة جتربته تتعدى

=عتقال، التعذیب،  اجل[يس، احلروب یغرق، =عتداء Iٔو حيرتق وهو bالعائ Iٔفراد LIٔد (موت
طبیعةالز ذات اiٔعراض من مجموjة الحقا تظهر والرباكني...). ح�ث الزل، الف�ضاsت، احلرائق

ونوtت وصور Iٔفاكر شلك وxكراره، jىل الصادم احلدث مOل (ٕاjادة وفزیولوج�ة وسلو}یة معرف�ة
t|نب،  وهیUان، الشعور والقلق، غضب tلضیق شدید م�كررة، ٕاحساس م�كررة، }واب�س

اiٔفاكر اليتجتنب واiٔش�یاء واiٔش�اص اiٔما}ن tلصدمة، جتنب املرتبطة واLiٔاس�س والصور
ضغط وارتفاع القلب دقات رسjة مOل املس�تقل العصيب )لجهاز املفرط tلصدمة، الت[ش�یط تذ}ر
هناك احلال ا|ا}رة...). بطبیعة واضطراtت الرتكزي وصعوبة النوم، ال[س�یان يف اQم...، اضطراب

وتطورفروقات فردی ظهور jىل �ساjد العوامل من مجموjة هناك )لصدمات، لكن =س�تUابة يف ة
والقابلیة الشخصیة وطبیعة الضحیة وسن الصدمة نوع ق�یل الصدمة، من بعد ما الضغط Lا5

=ضطراب. هذا مع التفاjل يف الوسط ودور والنفس�یة البیولوج�ة املرضیة
ال2 بعد ما النفيس الضغط Lا5 اiٔمر3يك�شخیص ال�شخیيص اQلیل يف .صدمة

الرابعة)  اiٔمر3يك (ال[س�ة ال�شخیيص اQلیل ماDSM)4(یلخص النفيس الضغط بعد Lا5
التالیة: العنارص يف الصدمة

Iٔساس�یني: عنرص3ن حضور من البد صادم حلدث الفرد تعرض عند
�الل حوادث، تعرض Iٔو Lدث جتربة jاش Iٔو شهد قد الفرد 3كون ا�هتدیدIٔن Iٔو جلروح ها

اiٓخر3ن. Iٔو )�ات اجلسدیة السالمة هتدید Iٔو tملوت
tلرعب ٕاحساس Iٔو tلعجز ٕاحساس Iٔو ح¡اد خبوف یرتمج )لح¡دث الفـرد .14اس�تUابة

بطریقة �jشه یعاد الصادم اكلتايل:احلدث ويه طرق بعدة Iٔو
املس tحلدث املرتبطة ا|}ر©ت اªرتار من م�كررة tلضیقنوtت ٕاحساس وتتضمن )لصدمة »ب

الشدید
والقلق tلضیق ٕاحساس �س�تدعي )لدث م�كررة .LIٔ15الم
ٕانتاªه (�شمل ٕاjادة یمت صادم حبدث یتعلق اiٔمر Iٔن لو مفاجئ، كام ترصف Iٔو انطباع

tك وفالش هالوس Iٔو Iٔوهام شلك jىل احلدث، وxكون �jش jtٕادة .16إالحساس

³سلوك14 اiٔطفال عند ذ´ عن یعرب السلوكقد يف هیUان Iٔو م¶ظم ·ري
حمتواها. 15 jىل التعرف بدون خمیفة LٔIالم هناك xكون اiٔطفال، قد عند
tلصدمة16 �اص متثیل ٕاjادة الصغار اiٔطفال عند حيدث قد
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النفيس،  �لضغط الشخصٕاحساس مشاهبة، جتعل �ارج�ة ٔ!و دا�لیة ٕالشارات التعرض ٔ!ثناء
الصادم. احلدث یتذ3ر

الشخص مشاهبة، جتعل �ارج�ة ٔ!و دا�لیة ٕالشارات التعرض ٔ!ثناء فزيیولو6 ت;ش:یط ٕا<ادة
الصادم. احلدث یتذ3ر

موجو Aكن العام (مل ال;شاط يف ٕاهناك ٔ!و �لصدمة املرتبطة Nلمثريات مس:متر قQلجتنب د
التالیة: اVمتظهرات من اXٔقل،ثالثة <ىل حبضور ذ] <ىل س:تدل الصدمة) ̂و

�لصدمة.• املرتبطة احملادثة ٔ!و إالحساسات ٔ!و اXٔفاكر لتجنب جمهودات
الصدمة.• ذ3رfت یثريون اAhن اXٔشjاص ٔ!و اXٔما3ن ٔ!و اkXٔشطة لتجنب lواصnم جمهودات
الصدمة.• من هام مظهر تذ3ر عن جعز
فهيا.• املشاركة ٔ!و املهمة �kXٔشطة vهuم اخنفاض
عهنم.• غریبا یصبح ٔ!ن من ٔ!و اXٓخرAن من �النفصال ٕاحساس
احلب).إال• مبشاعر إالحساس عن الو�داين ( العجز �لتب� حساس
مغلق• مبس:تقQل .17ٕاحساس

عن ترتمج مس:مترة ٔ!عراض إالح�ايئ (حضور العصيب الت;ش:یط قQلمل �كن طریق مnوا�دة
التالیة: اVمتظهرات من اثنني اXٔقل <ىل حبضور <لهيا س:تدل الصدمة)، ̂و

مnقطع.• نوم ٔ!و النوم يف صعو�ت
غضب.• انف�ارات ٔ!و اس��ارة
صعو�ت الرتكزي.•
املفرط�ة.• الیقظة
فهيا.• مQالغ رعشة

املعایريمدة vضطراب ( يف شهDوCو BاXٔعراض من ٔ!كرث ر.) تدوم
vجuعیة الوظائف اخnالل يف ٕالكی;�ك�ة، ٔ!و دال� ذات معا�ة يف ی�س�ب vضطراب هذا

�مة. ٔ!خرى وجماالت واملهنیة
من ٔ!قل اXٔعراض مدة اكنت  ادا، ٕاذا vضطراب هذا Aكون مدة3كام اكنت ٔ!شهر، ومزم£ا، ٕاذا

ٔ!كرث.3اXٔعراض ٔ!و ٔ!شهر
اXٔعراض،  ظهور یت¤ٔخر بعدؤ!�ريا، قد الضغط6ٔ!ي لعامل التعرض بعد من اXٔقل <ىل ٔ!شهر

)DSM4 ،1996 503504؛ ص(.

¯یه17 Aكون ٔ!ن ٔ!و ٔ!طفال ¯یه Aكون ٔ!ن ٔ!و یزتوج ٔ!ن ٔ!و مبهنة الق�ام <ىل قادر ²ري ٔ!نه املثال، یذ3ر س��ل <ىل
احلیاةسري يف . <ادي
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النفيس ( �لطب أ�مريك التصنیف معدلDSM4و�شري عن دراسات كشف ٔ*ن " هناك ) ٕاىل
بني ما یرتاوح الصدمة، وا4ي بعد ما ضغط املتعلقة%14ٕاىل%1ان:شار املتغريات حسب

اBر وعینة التقDمي يف.)501؛ ص DSM4 ،1996(اسة" مبناجه ارتفاOا ٔ*كرث ٔ*رقام توUد كام
ZسYبة ٔ*ن ٕاىل التوصل احلرضي، "ومت الوسط يف ٔ*جریت cدیثة و%10دراسات الرUال عند

الـصdدمdة"18% بعد ما بـضdغـط الdعامة، یصابون الdساكنة من الhساء ، Cottraux(عند
.)203؛ ص 2004

خبصوص " nاطر (ٔ*جراBراسات اليت ٔ*ما تعرضوا ٔ*فراد Oىل قدماء احملاربني، حضاr الكوارث یت
ٔ*و وا4يالطبیعیة vضطراب من النوع هذا ان:شار معدل ارتفاع ٔ*فادت العنف...)، فقد rحضا

ٔ*خرىٔ*شارت، يف cني " )501؛ ص DSM4 ،1996("%58و%3بنيیرتاوح  دراسات
ٔ*ن احلرو%15ٕاىل يف شار|وا ا4ن اجلنود ومن الصدمة بعد ما النفيس الضغط من ب، یعانون
من50% vغتصاب".%75، ؤ*كرث rاحلروب، وحضا مساUني ؛ Cottraux ،2004(من
.)203ص 

3c ىB الصدمةمعاجلة املعلومات بعد ما النفيس الضغط .ا�
vنفعالیة احلا� لهذه التفسريیة املقار�ت السYیك(ESPT)تتعدد املقار�ت ولوجDة، فاملقاربةبتعدد
الصدمة بعصاب احلا� هذه �سمي لهذاNévrose traumatiqueالت�لیلیة ت�ٔویالهتا ، وتقدم

الت�لیلیة مرجعیاهتا Oىل بناء فقد)2007و*ٓخرون، Crocq(العصاب السلو|یة املقاربة ٔ*ما
السلو|یة، فمنوذج املفاهمي من مجموOة وفق vضطراب هذا تفرس ٔ*ن )cMowrer)1960اولت

وإالرشاط ال�سYیيك إالرشاط وفق �لصدمة املتعلقة vسYت�ا�ت رشح Oىل معل م�ال، قد
الضغط. )2006و*ٓخرون، Lopez(إالجرايئ حلا� بدورها، تفسرياهتا املعرفDة املقاربة قدمت كام

vضطرا هذا تفسري يف املعرفDة �لمتغريات كربى ٔ*مهیة تويل الصدمة. فه�ي بعد ما ب. النفيس
بعد ما لضغط املفجر العامل ا¢هتدید، يه طبیعة حول اليت متحور املقاربة، ا¢متثالت هذه وحسب

م(ESPT)الصدمة  ن ا¢هتدید الواقعي.ٔ*كرث
املعرفDة املقاربة من النظریة مرجعیهتا �سYمتد التفسريیة ال¦ذج من مجموOة هناك ٔ*ن �4|ر واجلدر

ؤ*حب دراسات ٔ*جنزت أ�شªاصالسلو|یة، وقد Bى ا4هين الhشاط اشYتغال ¬لیات * حول مة اث
املثال: منوذج س°Dل Oىل الصدمة. ونذ|ر بعد ما النفيس �لضغط ) Horowitz)1972املصابني

Ehlersومنوذج)1998(RosembaumوFoa، ومنوذج)Jones-Barlow)1992ومنوذج 

فلسف)Clark)2000و يف خترج ال مناذج املعرفDةهتا العامة،ويه ال¦ذج .عن
دقDقا تفسريا یقدم مل ٔ*نه vضطراب، ٕاال لهذا حتلیل من الت�لیيل ا¢منوذج یقدمه ما ورمغ
يه الغالب يف احلقDقDة، واليت كون الفردیة vخ¸الفات وجود تفسري من متكن مل لºٔعراض، كام

القو Oىل vضطراب، ویق¸رص هبذا لٕالصابة أ�فراد تعرض يف سابقةالس°ب عصابیة بDhة بوجود ل
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ا�منوذج �ىل ینطبق أ�مر الب��ة. نفس لهذه املفجر دور الصادم، ٕاال احلدث یلعب ال حبیث
الصدمة،  بعد ما ضغط اضطراب يف احلارضة أ�عراض واحض، مجیع Aشلك یفرس مل السلويك، فهو

اHهنیة اكملتغريات املتغريات من مجمو�ة Oعتبار بعني یQٔRذ ال اHيكام الشخيص والتارخي والعائلیة
معاجلة ]منط ^ٔ�ساس فهيمت املعريف ا�منوذج Oضطراب. aٔما هذا وتطور ظهور يف aٔمهیة e
اسiتقgال jیف�ة عن الكشف من متكن الصدمة، ٔ�نه بعد ما النفيس الضغط qاr tى املعلومات

ا uلیات aو اHاjرة يف ومعاجلته ختزینه وطرق الصادم }لzدث املعريفالفرد النظام �ىل وتRٔثريه سرت~ا�ه
م�داQل. ^ٕالضافةمث�لك، ومن  Aشلك والنوروفزیولو� وOج�عي الو~داين البعد �ىل تRٔثريه

�ىل والنوروبیولو�. بناء والسلويك التzلیيل ا�منوذج من ا�منوذج هذا اسiتفادة ما تقدم، ٕاىل
r tى املعلومات معاجلة خصوصیة �ىل التعرف الصدمة، سiنzاول بعد ما النفيس الضغط qا

املعرف�ة ال�ذج ببعض Oضطراب. ^السiتعانة هذا تفسري rاولت السiیاق، اليت هذا يف و�شري
يفٕاىل اخلطرية �ري املثريات يف اخلطر مفهوم اندساس jیف�ة لنا یفرس املعريف ا�منوذج rاaٔ qن

الصدمة بعد ما النفيس اخلالضغط qالt إالسiناد ب��ةFoaطر هو ما یوحضه ، هذا  laاخلوفيف

structure de peur لضغط املفجر العامل ا�هتدید، يه طبیعة حول ت�شلك اليت ، فا�متثالت
املراقgة، يهESPTما بعد الصدمة ( و�ري املتوقعة �ري السمة aٔن ٕاذ الواقعي؛ ا�هتدید من ) aٔكرث

يف الرئ¥يس لالضطراب (الس¦ب املس¦ب احلدث ذاتESPTظهور ا�متثالت هذه ). ولتوضیح
خمتلف فعل ]رد یقومون أ�فراد، ٕاذ بني Oسiت©ابة يف الفروقات ا�هتدید، �سiتحرض بطبیعة الص¬
ٕافالس وضعیة بعد أ�مل وخ�بة ^حلزن خشص ¯شعر املثال، قد س¦�ل مشاهبة. �ىل وضعیات يف

ی��حر. فع قد الوضعیة هذه نفس يف aٓخر خشص rني البورصة، يف هنايف Oخ�الف، یت©ىل امل
²ك�ف aٔن الوضعیة. كام aٔو احلدث حول الشخص حيم³ اHي التصور طبیعة يف ^ٔ�ساس

الوضعیات، یع هذه مµل يف السابقةالشخص Qرباته �ىل ^ٔ�ساس بی·�ه، متد يف اك�سiهبا واليت
املناسiبة ال�شجیعات aٔو إالرشادات بواسطة ¯سا�ده بدوره السوسiیوثقايف واليت جتعل واحملیط

من جزء يه العنیفة }لصدمات Oسiت©ابة aٔن نعترب Oج�عي. ولهذا سiیاقه عن معزول �ري الفرد
Oسiت©ا^ت (متاسك، خوف، رعب، جهوم، كف،  يف الفردیة الفروقات البی·�ة. هذه الظروف
اخلطاطات مسiتوى �ىل أ�فراد بني احلاصل Oخ�الف ٕاىل ^ٔ�ساس هتیج،مجود،...). ²رجع

زمنLes schémas personnelsالشخصیة مÁذ }لتعمل خضعت معتقدات عن عبارة . فهÃي
والثابتة القا�دیة املعتقدات اخلار�. هذه العامل مع }لتوافق الرئ¥سiیة احملددات من بعید، وتعترب
الفهم Åشلك اخلطاطات هذه ا�ٓخرÆن. ٕان وٕاىل العامل وٕاىل نفسه ٕاىل الفرد نظرة عن �س¦�ا، تعرب

Æكونا ما �البا أ�فاكر هذه aٔوتوماتیك�ة، وظهور aٔفاكر شلك �ىل وتن¦µق العامل حول لÈٔفراد لعام
التعرف صعوبة الشخص �ىل یطرح ومضين، مما uaيل Aشلك تقع الشخص، فهÃي وعي مراقgة Qارج
�لهيا. ويف التعرف من اس�gطاين، ميكÁه جمهود بذل دون aٔو نفيس aٔخصايئ مسا�دة دون �لهيا
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ت�ٔثري�ال  لها �كون الصدمة بعد ت�ش�ٔ اليت املعتقدات فٕان صادمة ٔ#�داث الشخص تعرض
+ضطراب هبذا املصاب اخلطر، فالشخص وٕاشارات +نفعالیة +س7ت6ابة عتبة ESPTختف>ض

ومهیة حساسة (ٕانذارات وBد مفرطة یقظة يفfausses alarmesیعGش Iٔن الصدمة. كام ) بعد
احلاالت، لGس من الوضعیة، وٕامناالكQري هذه یعGش الفرد جتعل اليت يه ذاهتا �د يف الصدمة ت

ظهور يف الرئGيس الس_ب ذاته، يه وحول وا#ٓخر�ن العامل حول dیه الثابتة السلبیة املعتقدات
.)8283؛ 2006وIٓخرون، Lopez(أ#عراض

Horowitzمنوذج 3-1

املHorowitz)1997معل  ٕادماج tىل منوذBه بناء واملعاجلة) يف السلوxیة والyذج التzلیلیة فاهمي
الصدمة، حسب بعد ما Iٔعراض لبیا{. تعرب التكوی�>ة النظریة يف الواردة �لمعلومات املعرف>ة

Horowitzصعوبة هناك �كون صادمة، حبیث جتربة �الل الواردة املعلومات من هائل مك ، tىل
امل اخلطاطات يف Bدیدة معلومات ٕادماج يف فشل السقوطIٔو ٕاىل �لفرد یؤدي السابقة، مما عرف>ة

معرف>ة دوامة �لصدمة. spirale cognitiveيف املرتبطة والصور أ#فاكر �كرار tىل تعمل سلبیة
مرا�ل tرب �لصدمة املرتبطة املعلومات ٕادماج الشخص واحلداد، �س7تطیع احلزن من مدة وبعد

حسب ويه وم�كررة يت:اك#Horowitzٓم�تابعة
+س�>عاب Iٔو التالؤم  Les processus d’accommodation ouسريورات

d’assimilation

�س7تدعي القوي الضغط Iٔن �لشخصیة، ذ� السابقة السامت Iٔو النفس7یة الرصاtات مع تتدا�ل
Iٔو الهلع اج�عي، نو�ت ا¡سzاب ومعرف>ة (خوف، غضب، ارتباك وسلوxیة انفعالیة اس7ت6ا�ت

قوةذهان تفكيك). لك  §س_ب �لتفریغ ختضع Iٔن واملعرف>ة، ميكن والسلوxیة +نفعالیة ªامحلو هذه
tامل الضغط.

+نفعايل: و+نفصال �كون هذا Le déni et le détachement des affectsالت6اهل
القوي. واملعريف +نفعايل +ج�یاح هذا ضد اdفاع BIٔل و+نفصال، من الت6اهل

La phase intrusiveمر�± +�رتاق

انفعايلن tىل شلك: +Bرتار، +�رتاقاتو�كو انفصال ³س_ب هالوس ، الكوابGس، مشاهدة
التجنب. Iٔو

�لصدمة املرتبطة املعلومات ٕادماج  La phase d’intégration des informationsمر�±

traumatiques 

La phase de resolutionمر�± احلل
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مت الضحیة �اتهس�تعید رؤیته من جزءا ل�شلك الصادمة التجربة دمج یمت ا+ا*يل، ح%ث اسكه
يف السابقة الرصا1ات تد*ل 6ٔن املمكن من 6ٔنه النفيس، كام توازنه الفرد یعید Aلعامل، وبذFو

.)8485؛ 2006و6ٓخرون، Lopez(سريورة احلل
JonesBarlowمنوذج 3-2

الJonesBarlow)1992معل  ٕادماج منوذ`ه) 1ىل يف والسلوaیة واملعرف%ة البیولوج%ة عوامل
هذا وتطور منو تفرس عوامل مخسة یضم اkمنوذج الصدمة، فهذا بعد ما الضغط oاp لتفسري

اكsٓيت: ويه xضطراب
الفرد +ى والنفس�یة البیولوج%ة املرضیة  La vulnérabilité biologique etالقابلیة

psychologique du sujet:
منه ارتفا1ا 6ٔكرث القلق اس�ت|ابة جيعل 6ٔن ش~ٔنه من ا�ي مس�بق ج%ين اس�تعداد �ة من ناك

املفرطة الیقظة املفرطL’hypervigilance*الل احلیوي العصيب ال�شاط  6ٔL’hyperactivitéو

neurovégétativeالضطرا�ت املس�بق الوجود 6ٔخرى �ة اkمنوذج)، ومن هذا (حسب
6ٔو الصدمة.انفعالیة ( اكتئاب بعد ما الضغط oاp تفامق 1ىل قهري) تعمل وسواس 6ٔو الهلع نوبة

نفسها: الصدمة ح%ثcaractéristiques du traumatisme luimêmeحمددات من
aبري دور � ا�ي اkهتدید ح%ث املراق�ة، ومن و�ري املتوقعة �ري مسهتا ح%ث ومن وخطورهتا شدهتا

و حق%قي الشخص ( هتدید ح%اة مك�سب).يف هتدید
املرشوطة: وxس�ت|ابة املك�سب  l’alarme apprise est la réponseإالنذار

conditionnée..احلق%قي �ٕالنذار املرتبطة واخلارج%ة ا+ا*لیة واملثريات
املك�سب: إالنذار هذا ظهور من الفرد  le sujet appréhende l’apparition deخوف

cette alarme apprise

ٕا1ادةهذه ا عن oاملسؤو يه وxنفعالیة املعرف%ة الصادمةلعوامل التجربة 1les¥ش

réexpériences traumatiques من الرفع 1ىل بدورها تعمل واليت مفرطة یقظة ¨س§ب اليت
الصدمة. بعد ما الضغط oاp ظهور ٕاىل یؤدي القلق، مما pدة

وا+مع املساندة جودة يف اsٔ*رية، تت|ىل فعالالعوامل ¬شلك الضغط تدبري 6ٔو xجعي
خمففة) La qualité du soutien ou une gestion du stress efficace(م¯غريات

)lopez ،لــ)85، ص 2006و6ٓخرون الصدمة بعد ما ضغط kمنوذج خطاطة نقدم اsٔ*ري . ويف
Barlow)2002.(
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.)77، ص wBarlo)2002) (Cottraux ،2004منوذج ضغط ما بعد الصدمة لـ 
املعتادة، كام الشخص توقعات ومفجعة، تتعدى شدیدة خطر وضعیة 4كونه الصادم احلدث یعرف
راد>اكيل، معتقدات ?شلك یقلب Dٔن ميكن الصادم احلدث التكJفJة. مفواGة قدراته تتLاوز

ا هذا النوع، فٕان هذا من حلدث الفرد تعرض الضحیة. وDٔثناء الفردومواقف Yى یZشط حلدث
لك ختز>ن _ىل الفرد الصادم، یعمل احلدث قویة. فbٔثناء وفزیولوجJة وانفعالیة معرفJة اسeتLاdت
حسب تثار الواقعة (صور، جضیج، Dٔماlن، Dٔلوان، Dٔشkاص، Dٔشeیاء...)، ليك هذه سqrاریوهات

Mowrerمرت sارجJة Dٔو داsلیة ملثريات التعرض القلقة، عند vسeتLابة بطة dحلدث نفس
الفرد، 2006وDٓخرون، Lopezالصادم ( مبسار وم{علق خشيص �دث هو احلدث هذا Dٔن ). ومبا

یتLاوز احلدث هذا Dٔن إالبزيودیة. ومبا ا�اlرة مسeتوى _ىل یمت املدى البعیدة ا�اlرة يف ختزینه فٕان
قویة،  انفعالیة حبمو� dمصحو >كون التخز>ن هذا املعتاد، فٕان الفرد قامئةجتربة یتصدر جيع� مما

lا�ا �لتZشeیط ختضع اليت إالبزيودیة _ىلرواملعلومات بدوره، یؤ�ر القوي التZشeیط ي. وهذا

�كJفJة واسeتLابة اج�عیة ختفJف: مساندة

ضغط یيل الصدمة

النفسeیة املرضیة الالقابلیة املرضیة Jةبیولوجالقابلیة

الصدمة

مك�سب ٕانذار

حقJقي/غصب و  ضیق: ٕانذار Dٔو

حمجتن وانفعاالت تجزة ب خوف وقلق 
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تدوم الصادم) قد احلدث المكون (مكون من فرتة بعد برتاجعها �ا#اللیة، وذ املعلومات ت*ش)یط
ٕاىل ومتتد شهر 2ٔو 8ل2ٔ6س)بو4ني أ;مر:يك ال<شخیيص ا#لیل حسب النفيس2ٔشهر طب

)DSM4طریق عن KسجیM ویمت Rضطراب؛ لهذا مUVٔخر Wدوث Xاحلا هذه يف )، و:كون
يف وا_زنة الصادم `حلدث املرتبطة املعلومات ت*ش)یط یمت Xاحلا هذه إاللكی*bيك.يف ال<شخیص

ی fارجbة 2ٔو داfلیة مبثريات سواء الصادم 8لkدث املس)متر الت*ش)یط إالبزيودیة، هذا ؤدي اoاnرة
وسلوnیة. وفزیولوجbة معرفbة اضطرا`ت ظهور ٕاىل

ٕارادي، عن tشلك ت*ش)یطها یمت ومشاهد صور بواسطة الصادم احلدث اسرتwاع یمت الغالب يف
هذا من یعانون اo:ن أ;شzاص ميیل ما كثريا 2ٔنه الصدمة، ٕاال W2ٔداث واسرتwاع التذnر طریق

التذRESPTضطراب ( من النوع هذا جتنب شدید.وقد) ٕاىل وضیق ا�ز4اج من هلم �س�ب ملا nر
عن الصادم `حلدث تذnر fارجbة ملثريات التعرض عند واملشاهد الصور هذه ت*ش)یط 2ٔیضا یمت
ولو مؤرشات التقاط 4ىل یعمل واoي `لصدمة اخلاص Rنتقايئ لالن<�اه املفرط الت*ش)یط طریق

الصادم (2ٔلوان، 2ٔشzاص، 2ٔماnن، ر احلدث Mش)به الضطرا`تطفbفة یؤدي واحئ، موس)یقى...) مما
الرتكزي يف وصعو`ت Rن<�اه ، DSM4؛ CIM10 ،1992؛ 2007و2ٓخرون، Guelfi(يف

راجعة)1996 صور شلك تfٔUذ ٕارادیة وال مفاج�ة صور شلك 4ىل احلدث اسرتwاع یمت قد . 2ٔو
احل یع�ش ؤ�نه الشخص جيعل صور 4رب الصادم احلدث تذnر فٕان دث من ومشاهد. وهكذا

املثال)،  س�bل 4ىل ا#م التفاصیل (أ;لوان، (لون لك حترض واملشهد الصورة يف wدید، ٔ;ن
م£ال)،  املطا¤ ورwال م£ال)، أ;شzاص (الرشطة الن¦دة لطلب رصاخ 2ٔو أ;صوات (ªاكء

البحر...)). 2ٔو س)یار طریق 2ٔو 4ام أ;ماnن (شارع
`wرت سواء الصادم 8لkدث املس)متر الت*ش)یط ملثرياتٕان `لتعرض 2ٔو `لصدمة املرتبطة اnoر¬ت ار

4ىل �شوش اoهن ٕاىل م�اغتة صور و مشاهد حبضور 2ٔو `لصدمة تذnر 2ٔو مشاهبة fارجbة
العمل ذاnرة يف 8لمعلومات اoهنیة 2ٔداءات) 2007و2ٓخرون، Guelfi(املعاجلة 4ىل ینعكس مما

ٕا م£ل من جنازها ٕ̀ مطالب الشخص :كون µمة fدماتمعرفbة مدرس)یة، تقدمي واج�ات جناز
البنكbة، احملاس)بة اخلدمات م£ل دقbق، اوخب...ٕاداریة ذهين 2ٔداء تتطلب اليت أ;عامل لك صة

2ٔن العنیفة.كام Rنفعالیة Xامحلو ذو الصادم احلدث اس)تعادة يف Mس)هت½ 8لفرد Rن<�اهیة فاملوارد
املشا 2ٔو املباغتة الصور 2ٔو إالرادیة الصور اoهينهذه احلضور 4ىل تقVرص ال `حلدث املتعلقة هد

وٕامنا املس)تقل (MسارعMس)ت<�عهافقط العصيب 8لجهاز املفرط العصيب 2ٔخرى، اكلت*ش)یط اضطرا`ت
ز¬دة ٕاىل یؤدي املفرطة...) مما `الخVناق، الیقظة ا#م، إالحساس ضغط القلب، ارتفاع دقات

ٕاىل بدوره یؤدي اoي أ;مر والقلق مس)توىالتوÇر 4ىل سواء 8لفرد اoاnروي أ;داء تدهور
4ىل یعمل التجنب، فالفرد لعرض `ل*س)بة املشلك Rسرتwاع .نفس 2ٔو التخز:ن 2ٔو Rس)تق�ال
2ٔو أ;Wاس�س 2ٔو أ;فاكر لتجنب nبرية جمهودات یبذل `لصدمة، حبیث املرتبطة املثريات لك جتنب
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�لصدمة تذ�ر أ�ما�ن.... اليت ٔ�و ویقظةأ��شطة دامئ اس �فار یع#ش الفرد جيعل التجنب ، هذا
موارد اس1هتالك دون الصادم احلدث لتجنب املتواص6 ا;هودات هذه لك متر ٔ�ن ميكن مفرطة، وال

القلقCة،  أ�زمة Fت Gدوث من خوفا التجنب هذا يف Nن Lاهیة موارده Oل Rس مثر ان Lاهیة، فهو
ا املعاجلة Uىل یؤVر ٕامنا هذا Zنیة.ولك ٔ�و دراس1یة ب\ٔداءات املرتبطة `لمعلومات ل و�لbس1بةaهنیة

Mac Farlane6Cدخ صور بناء ٕاىل یقود الصادم احلدث ، وهذه image intrusiveفٕان
ٔ�ن اgخ6C. كام والصور التجنب سلوك بني مiبادل تفاUل الوضعیة، فهناك جتنب nس1تدعي الصور

ا ٕاUادة Uىل تعمل 6Cخgا الصور النوروحCويهذه  La Réactivitéلتbش1یط

neurovégétative)Lopez ،املهام) 2006و�ٓخرون ؤ�ن حمدودة إالن Lاهیة املوارد ٔ�ن .ومبا
يف Zمتني ٕاجناز Gا| تنفCذها، ويف O�ٔل من Nن Lاهیة املوارد من {كفي ما تتطلب ٕاجنازها املراد

ذا� يف ان Lاهیة موارد تتطلب Zمة لك ا�ٓن، فٕان )، Baddeley،1974،2000(رة العملنفس
املهمت ت �افس �aتا يف Nن Lاهیة؛عبئةن التنفCدياملوارد املركز یضحي الوضع هذا G�ٕدى ٔ�مام

ٔ�كرث ( ان Lاهیة موارد اس1هتلكت اليت املهمة لصاحل أ�مر فCعود ٔ�ن)lemaire ،2005املهمتني . ومبا
انفعالی حبمو| مصحو� {كون الصادم التbش1یطاحلدث س1یكون احلا| هذه م�ل ففي قویة ة

Nضطراب ( هذا يف املس�6 أ�خرى أ�عراض ٕاىل ) اليت تدمع هذا ESPTلصاحله، �ٕالضافة
احلا| يف م�ريات) ٕاال Zام (ٔ�و Uدة Uىل Nن Lاهیة موارد� بتوزیع نقوم ٔ�ن الصعب التbش1یط ،مفن

ب#هنام ف� مiوفقiان املهمتان فهيا �كون لكتهياماليت ٔ�و ٕاGداهام يف �خلربة {كفي، و�متزي مبا وسهلتان
)lemaire ،2005(.الصدمة بعد ما ضغط حضیة الفرد Uىل ٕاضافCة صعو�ت یطرح اaي أ�مر

Uىل وخصوصا العمل aا�رة وظیفي اضطراب يف الصدمة، ت س¨ب بعد ما النفيس الضغط حفا|
التنفCدي املركز ومواردهThe central Executiveمس1توى التbس1یقCة قدراته تضطرب اaي

اليشء �س1مترار تbش1یطها یمت اليت واملشاهد الراجعة والصور اaهنیة الصور Fت بفعل Nن Lاهیة
التbش1یط اح®ل ٕاىل معینة،ٕاضافة معرفCة ملهام خمصصة اكنت ان Lاهیة موارد Fس1هتn جيعلها اaي

املشهدیة `لمذ�رة اgا²لیة)Episodic buffer)Baddeley ،2000املفرط املثريات بفعل
عنیفة. وس#�اریوهات مشاهد شلك Uىل الصادم �حلدث تذ�ر اليت nشوRشواخلارجCة حيدث كام

Nن Lاه عن الناجت اخلار¸ `لعامل Nن Lاه بنقص تصاب احلس1یة اaا�رویة، فاaا�رة البCbات �يق يف
�لصدم املرتبطة `لمثريات وNسرتOاعNنتقايئ التخز{ن �راجع ٕاىل بدوره یؤدي النقص ة، هذا

ا وتدهور وNك ساب التعمل �راجع املعرفCة.ٔ�و�لتايل معرفCةداءات دوامة يف ید²ل فالشخص
ذ� ن �Cة العمل ذا�رة دا²ل قوي حضور الصادم `لÂدث {كون �لصدمة، حبیث مرتبطة سلبیة

ا ٔ�یضا تترضر Nنتقايئ. كام یمتNن Lاه حCث املدى البعیدة إالبزيودیةRس1مترaا�رة اaا�رة تbش1یط
مLاغتة، والتصورات) (صور،صور املفاهمي اgاللیة (ذا�رة اaا�رة تbش1یط مشاهد...)، ویرتاجع

التغري هذه فلك الفرد�لتايل ؤ�داءات Zام Uىل تؤVر املعرفCة.ات
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املعر التق�یات ٔ�ن الت�ٔ�ید اخلتام، نود يف بعدومعوما ما ضغط #الج يف فعا$ تبقى السلو�یة ف,ة
Crocq؛ 2007و�ٓخرون، Guelfi؛ 2006و�ٓخرون، Lopez؛ Cottraux ،2004(الصدمة

ما)2007و�ٓخرون،  وضغط الصدمات لعالج املتقدمة ا9ول ;ل يف >الیا یُعمتد #الج ٔ�جنع . لكن
Eyeبعد الصدمة، هو العالج #رب حراكت العني Movement Desnsitization

reprocessing)EMDR()Shapiro ،1989 ،2001 ؛Shapiro وForrest ،1997(
الباحMة اكRشفOه \لت�ٔثري،1987سYنةShapiroشابريو اUي العني حراكت #ىل یعمتد #الج فهو

النورومعريف،  اbمنوذج #ىل الصدمات. ویقوم حملو ا9ماغ fرجمة ٕا#ادة هبدف العصبیة kاخلال يف
یمت املعلوماتح,ث ربط معاجلة و>دات وصل ٕا#ادة qلتناوب، لRسهیل ا9ماغ نصفي تsشYیط

اتصاال اخOلت هتا بفعل الصدمة.اليت
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