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 4931آبان  -ساری

 
 

 ایران MSدوازدهمین کنگره 

 اس .ام به مبتالیان خستگی عالئم کاهش بر شناختی درمانی رفتار اثربخشی بررسی

 

 نظربلند ندا دکتر

 اس .ام خستگی عالی  شناختی، رفتاردرمانی

 
 ایتن  در .دارد همراه به خود با را روانشناختی عصب و جسمانی هاینشانه از وسیعی طی  اس .ام بیماری

 آنها، از اریبسی برای و دارند شکایت بیماری با توام خستگی هاینشانه از میتالیان، از %14 از بیش میان

 عملکترد  و زنتدگی  کیفیتت  بتر  که طوری به گردد؛می محسوب عالی  فرساترینطاقت از یکی نشانه این

 تتاثیر  بررستی  بته  محتدودی  تحقیقتات  تنهتا  وجتود،  ایتن  با .دارد توجهی قابل مخرب تاثیر آنها روزمره

 حاضتر  پتووهش  از هتدف  لتذا  .انتد  پرداخته اس .ام به میتالیان خستگی کاهش بر غیردارویی درمانهای

 .است اس ام بیماری با توام خستگی هاینشانه کاهش در رفتاری/ شناختی رواندرمانی اثربخشی بررسی
 هتای مطتب  بته  کننتدگان  مراجعته  بتین  از دستترس،  در گیتری  نمونه روش از استفاده با منظور، بدین

 مقیاس در باالتر و 5 نمره  بودند خستگی هاینشانه دچار  که اس .ام به میتال بیمار 22 تعداد ,خصوصی

 و آزمایشتی  گروه در زن 8 و مرد 3  نفر 11 تصادفی صورت به میان این از سپس .شدند انتخاب خستگی
 جلسته  8 در آزمایشتی  گتروه  آزمودنیهتای  از هریتک  .گرفتند قرار کنترل گروه در زن 1 و مرد 5 نفر 11

 در و کردنتد  شترکت  2220کسل ون الگوی اساس بر فردی، شناختی رفتاردرمانی ای دقیقه 02 هفتگی

 در .نمودنتد  تجربه را آرامسازی بر میتنی  خنثی رواندرمانی جلسات تعداد همین نیز کنترل گروه مقابل،

 تحلیتل  آزمتون  کتارگیری  بته  . نمودند تکمیل را خستگی مقیاس مجدداً گروه دو هر درمانی، دوره پایان

 عالیت   کتاهش  بتود،  یافته کاهش گروه دو هر در خستگی میزان نمرات که هرچند داد نشان کوواریانس

 مرحلته  در .(p<001/0) بود داده رخ کنترل گروه از بیشتر چشمگیری طرز به آزمایشی گروه خستگی

 مقیتاس  مجدداً گروه دو هر درمان، پایان از پس هفته 8 مداخله، پذیری تاثیر پایایی بررسی جهت بعدی

 خستتگی  عالی  که گردید مشخص مکرر گیریهای اندازه روش کارگیری به با .نمودند تکمیل را خستگی

 بتدین  .استت  کنتترل  گتروه  از کمتر معناداری طرز به کماکان هفته 8 گذشت از پس آزمایشی، گروه در

 عالیت   کتاهش  در پایتداری  و مثیتت  تتاثیر  شتناختی  رفتاردرمتانی  کته  دهند می نشان ها یافته ترتیب،

  .دارند را اس .ام بیماری با توام خستگی
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