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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.
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