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 ناتوانی و خستگی شذت بر ای پردازه واحذ رفتاری شناختی درمان اثربخشی

 اسکلروزیس مولتیپل بیماران کارکردی
 

 3، مهذی معتکف فر2، مسعود رضایی کوچکسرایی 1محمذ جعفر اسودی 

 (مسئًل وًیسىذٌ) ایشان خشاسبن، بجىًسد، آصاد داوطگبٌ سياوطىبسی دکتشی داوطجًی 1

 ایشان خشاسبن، بجىًسد، آصاد داوطگبٌ سياوطىبسی دکتشی داوطجًی 2

 ایشان خشاسبن، بجىًسد، آصاد داوطگبٌ سياوطىبسی دکتشی داوطجًی 3

 

 چکیذه

ضًد کٍ تطخیص ي دسمبن آن بب مطکالت سياوطىبختی بسیبسی عىًان یک بیمبسی مضمه ضىبختٍ میمًلتیپل اسکلشيصیس بٍ

لزا َذف اص پژيَص حبضش بشسسی  است. یىٍپشَض، ضًد یمی ایه بیمبسان بٍ کبس گشفتٍ کٍ بشا ییَب دسمبنبسیبسی اص َمشاٌ است. 

اثشبخطی مذاخلٍ کبَص استشس مبتىی بش رَه آگبَی بش ضذت خستگی، وبتًاوی کبسکشدی ي بذ تىظیمی َیجبوی بیمبسان مبتال 

بب گشيٌ کىتشل بًد. جبمعٍ آمبسی  آصمًن پس -آصمًن یصپاص وًع  بٍ مًلتیپل اسکلشيصیس بًد. طشح پژيَص حبضش ویمٍ آصمبیطی

وفش اص ایه بیمبسان بًدوذ کٍ دس یک  47بًدوذ. ومًوٍ ایه پژيَص ضبمل  کلیٍ افشاد مبتال بٍ مًلتیپل اسکلشيصیس ضُش مطُذ

 دس دستشس اوتخبة ضذوذ ي یشیگ ومًوٍفشاخًان عمًمی جُت ضشکت دس پژيَص اعالم آمبدگی ومًدوذ. ایه افشاد بٍ سيش 

ضذت خستگی کشيپ  یَب پشسطىبمٍافشاد بٍ  .( وفش قشاس گشفتىذ15( وفش ي گًاٌ )15تصبدفی دس دي گشيٌ آصمبیص ) صًست بٍ

بب سيش تحلیل  َب دادٌ( پبسخ دادوذ. تجضیٍ ي تحلیل 2010( ي پشسطىبمٍ وبتًاوی کبسکشدی سبصمبن جُبوی بُذاضت )1989)

وتبیج تحلیل ياسیبوس اوجبم ضذ.  24وسخٍ  SPSSآمبسی  افضاس وشماستفبدٌ اص  مکشس ي بب یشیگ اوذاصٌياسیبوس آمیختٍ بب 

بش خستگی ي وبتًاوی کبسکشدی بیمبسان  یا پشداصٌضىبخت دسمبوی ياحذ  گیشی مکشس دس مًسد اثش بیه گشيَی وطبن داد اوذاصٌ

َبیی کٍ مشبًط بٍ  اجشای تکىیکبب  یا پشداصٌ(. دسمبن ضىبختی ياحذ p <05/0مًلتیپل اسکلشيصیس اثش معىبداسی داضتٍ است. )

 گشدد. خستگی ي کبَص وبتًاوی کبسکشدی دس بیمبسان مًلتیگل اسکلشيصیس می کبَصببعث آگبَی بىیبدیه َستىذ،   رَه  مؤلفٍ
 

 ، خستگی، وبتًاوی کبسکشدی، مًلتیپل اسکلشيصیسیا پشداصٌضىبختی سفتبسی، ياحذ های کلیذی:  واژه
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