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:چكيده

 

  
. كندهاي پيش از استرس كمك ميمقاله حاضر به ارزيابي سهم نسبي اختالل ذهني و باورها در پيش بيني نشانه

آورترين رويداد با نشان داد كه خاطره آنها از استرسدانشجوي پرستاري و مامايي  ۹۵اي متشكل از نمونه
هاي كه شامل باورهايي در مورد پرسشنامه. هاي متعددي ترتيب داده شدپرسشنامه. تجربيات آنها درارتباط است

همبستگي پيرسون، تحليل سلسله مراتبي و تحليل . بود كه براي اين مطالعه طراحي شده بود )BAMQ(حافظه 
اعتقادات . اي را كسب نموداوليه حمايتهاي BAMQقابليت اطمينان و اعتبار . ها صورت گرفتميانه بر روي داده

هاي پيش از تغييرات نشانهاي را در در مورد حافظه آسيب ديده و نه اختالالت حافظه، ارتقاء قابل مالحظه
استفاده از  PTSDهمانند مدل شناخت غيرنمادين . آوري شده نشان داداسترس پس از كنترل متغيرهاي جمع

ها اساساً از نقش يافته. تعديل نمودرا  PTSDهاي انديشه، رابطه بين باورها در مورد حافظه آسيب ديده و نشانه
.بردو اهميت اختالل حافظه را زيرسؤال مي كندحمايت مي PTSDهاي حافظه غيرنمادين در حفظ نشانه
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مقدمه -

 

  
به عنوان مثال، . اندنقش مهم ماهيت آسيب حافظه را در پايداري عالئم نشان داده PTSDنظري  مدلهاي

Horowitz )۱۹۸۶ (هاي عنوان نمود كه نشانهPTSD شوند اما با الگوهاي پيش از درطي آسيب حافظه حفظ مي
عنوان نمودند كه اطالعات در مورد آسيب شامل يك  )Kozak )۱۹۸۶و  Foa. آسيب افراد تركيب نمي گردند

هاي اخير نظريه. باشدپردازش ناقص ضربه رواني مي به دليل PTSDساختار هراس در حافظه افراد داراي 
Brewin, Dalgleish  وJoseph )۱۹۹۶(  وEhlers و Clark )۲۰۰۰(  همچنين برماهيت آسيب حافظه به دليل
آميز نيازمند توجه به يد براي رخ دادن رفتارهاي موفقيتچراكه افراد با تمركز دارند PTSDاهميت آن در حفظ 

هاي آسيب عنوان نمودند كه عدم ارتباط حافظه )Michael )۲۰۰۴و  Ehlers, Hackmann. باشدحافظه مي
هاي آسيب ديده داراي اند كه حافظهمجدد ضروري است، پژوهشهاي متعددي پي برده ديده در درك تجارب

 Scott و Byrne, Hyman(باشند هاي بدون آسيب روحي ميچندپارگي و اختالل بيشتري نسبت به حافظه
۲۰۰۱ ،Koss, Figueredo ،Bell, Tharan و Tromp ۱۹۹۶ ،Tromp, Koss, Figueredo و Tharan ۱۹۹۵ ،

van der Kolk  و Fisler،۱۹۹۵ .( 
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