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 چکیده

مااران متات    و تفکرات غیرمنطقی در بی شناختی رواننیازهای اساسی  بر اساسمديريت استرس  ینیب پیشاين پژوهش با هدف 

به مولتیپل اسکلروزيس انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همتستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران متات   

فرماول   بار اسااس  بود که  1797-99درمانی شهر کرج در سال  های کلینیکبه انجمن و  کننده مراجعهبه مولتیپل اسکلروزيس 

انتخاا  شاد.    ها آندر دسترس از بین  گیری نمونهت  به بیماری مولتیپل اسکلروزيس با روش نفر مت 191( تعداد 2119پلنت )

)الگاردياا و   شاناختی  روان(، پرسشانامه نیازهاای بنیاادين    1991ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تفکرات غیرمنطقی )جونز، 

پاژوهش در دو ساطت توصایفی و     هاای  دادهد. ( باو 1991( و پرسشنامه مديريت استرس )کاوبین و همکااران،   2111همکاران، 

آن شاامل   هاای  مؤلفاه و  شاناختی  روانتحلیل شد. نتايج پژوهش نشان داد که بین نیاز بنیادين  20نسخه  SPSSاستنتاطی با 

(. رابطاه باین تفکار    P<19/1استق ل، شايستگی و وابستگی با مديريت استرس در بیماران ام. اس رابطه معناداری وجود دارد )

 مساوولیتی  بای آن شامل نیاز به تأيید ديگران، انتظار باال از خود، تمايل به سرزنش، واکنش باه ناکاامی،    های مؤلفهغیرمنطقی و 

با مديريت اساترس   گرايی کمالعاطفی، نگرانی زياد توأم با اضطرا ، اجتنا  از مشک ت، وابستگی، درماندگی نستت به تغییر و 

نشان داد کاه دو   زمان هم(. همچنین، نتايج تحلیل رگرسیون به روش ورود P<19/1و معنادار بود )در بیماران ام. اس نیز منفی 

 درصد از تغییرات نمره مديريت استرس را در بیماران تتیین نمايند. 77 اند توانستهبا هم  بین پیشمتغیر 
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