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چکیده
بيماري فيبروميالژي يك بيماري پيچيده و چندوجهي بوده ،كه سيري غيرقابلپيشبيني دارد؛ ازآنجاييكه پاسخ به روشهاي درماني
و تحمل آنها از بيماري تا بيمار ديگر متفاوت است ،درمان هم براي پزشك و هم براي بيماران يك مشكل باليني ميباشد .اين
بيماري همراهي بااليي با ديگر سندرمهاي جسمي-عملكردي و مشكالت روانشناختي دارد .طبق تعريف ،اين سندرم مجموعهاي
از شكايات شامل دردهاي مزمن منتشر ،همراه باوجود نقاط دردناک و عالئمي نظير خستگي ،اختالالت خواب ،سردرد ،اختالل
خلقي-شناختي و خشكي صبحگاهي مفاصل ميباشد در اين پژوهش بر آنيم كه رويكردهاي مختلف انعطافپذيري و تئوريهاي
مختلف درد و اختالالت جسماني را در ارتباط با اين بيماري از ديدگاه روانشناسي بررسي كنيم.
واژههای کليدی :فيبروميالژي ،مشكالت روانشناختي ،سندرم ،انعطافپذيري.
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مقدمه
فيبروميالژيا 1يكي از شايعترين اختالالت عضالني و اسكلتي در بزرگساالن است (اسميت ،هريس و كلو)3111 ،3؛ مانند اكثر
بيماري هاي مزمن اتيولوژي اين بيماري نيز نامشخص بوده؛ ليكن مطالعات اخير ،عواملي از قبيل ژنتيك (بوچباچر 2و همكاران،
 ،)3112استرس (ليندل 4و همكاران ،)3111 ،متابوليسم غير طبيعي سروتونين (الرنس و گراسيال ،)3111 ،5فاكتورهاي سايكولوژيك
(هيالل ،شرين و گابريل )3115 ،6و عواملي ديگر از قبيل توكسين هاي محيطي (افلوقلو 2و همكاران )3112 ،و پاسخ هاي نابجاي
سيستم ايمني به باكتري هاي رودهاي و آسيب به مواد شيميايي محافظ اعصاب حسي دخيل دانسته شدهاند (سهين ،كاراتاس ،ازكايا،
كاكمك و بركر .)3112 ،2مطالعات اخير مؤيد وجود اختالالت سيستم عصبي مركزي است ،كه تأييدي بر وجود اين اختالل بهعنوان
يك بيماري مشخص و مزمن ميباشد .اين بيماران بهطور شايع زناني هستند كه شروع عالئم آنان در سنين  21تا  55سالگي ميباشد
(جين و كاروترز .)3112 ،9طبق تعريف ،اين سندرم مجموعهاي از شكايات شامل دردهاي مزمن 11منتشر ،همراه باوجود نقاط
و عالئمي نظير خستگي ،اختالالت خواب ،سردرد ،اختالل خلقي-شناختي و خشكي صبحگاهي مفاصل ميباشد (ولف 11و همكاران،
 .)1991همچنين اختالل در بلع (سيلور و واالنس )3113 ،13و اختالل در عملكرد روده ها و مثانه وجود دارد (كلو و همكاران،
 .)1992گاهي اوقات سختي در تنفس و احساس گزگز و مورمور (پارستزي غير درماتول) (اسميت و همكاران )3111 ،و فعاليتهاي
حركتي غير طبيعي ،مشاهده ميشوند (ليندل و همكاران .)3111 ،بهطورمعمول اولين و شايعترين عالمت اين بيماري ،درد بدن است
كه به همراه خستگي ،اختالالت خواب و ادراكي مشخصه اصلي اين بيماري ميباشند (جين 12و همكاران .)3112 ،عالوه بر اختالالت
خواب و اختالالت ادراكي ،درد و ناتواني فيزيكي ناشي از فيبروميالژيا در حدي است كه باعث اختالل در فعاليتهاي شخصي،
تفريحي و شغلي افراد ميشود و اين اختالل سبب افت كيفيت زندگي اين افراد ميشود (تاندر 14و همكاران .)3112 ،درنتيجه با توجه
به مشكالت ادراكي و افت كيفيت زندگي اين بيماران پژوهشگر سعي در بررسي اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بهعنوان يكي از
درمانهاي نسل سوم ،براين مشكالت را داشت.
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فيبروميالژیا
در سال  1921اولين نشانهها در مطالعات مرتبط با احتمال پاتولوژي مشترک بيماران فيبروميالژيا با سردردهاي عصبي ،اسپاسم
عضالني ،ميگرني و سندرم روده تحريكپذير اثبات شد و در سال  1924ارتباط بين سندرمهاي مختلف افزايش حساسيتي با پاتولوژي
مشترک و احتمال همپوشاني نشان داده شد .بر اساس اين مطالعه قسمت مشترک در بين تمام اين بيماريها افزايش حساسيت مركزي
ميباشد .در سال  1925براي اين بيماريها ،واژه سندرمهاي مرتبط با استرس در نظر گرفته شد؛ اما در سال  1994اين واژه به طيف
سندرمهاي ناشي از اختالل عملكرد تغيير يافت .براي اولين بار در سال  1999بنت 1در مطالعات مروري خود از واژه سندرمهاي
افزايش حساسيتي مركزي در بيماران فيبروميالژيا استفاده كرد و در سال  3111واژه جديد سندرمهاي افزايش حساسيتي بهعنوان پايه
و اساس فيبروميالژيا و ساير اختالالت وابسته قرار گرفت و عالمت اصلي كليه بيماران بهصورت درد ،هايپرآلژيا ،احساس ناخوشايند
حسي بعد از تماس فيزيكي (مانند تماس مكانيكال ،حرارتي و )...و مزمن بودن ميباشد (آزما و همكاران .)1222 ،3فيبروميالژيا يك
اختالل است كه با درد مزمن گسترده همراه است .مسلما عالئم فيبروميالژيا به درد محدود نميشود .عاليم آن شامل خستگي
ناتوانكننده ،اختالل خواب ،و سفتي مفاصل ميباشد .برخي از بيماران گزارش مشكل در بلع ،اختالالت روده و مثانه ،بيحسي و
سوزن شدن ،و اختالل عملكرد شناختي دادهاند .فيبروميالژيا اغلب با مشكالت روانشناختي از قبيل افسردگي ،اضطراب و استرس
همراه است .تخمين زده ميشود كه  3الي 4درصد از جمعيت را تحت تأثير قرار دادهاند ،كه نسبت زن به مرد در حدود  9به  1بروز
مينمايد .مغز بيماران مبتال به فيبروميالژيا نشان ميدهد تفاوتهاي عملكردي و ساختاري از آن دسته از افراد سالم است ،اما معلوم
نيست كه آيا ناهنجاريهاي مغز باعث بروز عالئم فيبروميالژيا و يا محصول يك علت زمينهاي مشترک ناشناخته است .برخي
تحقيقات نشان ميدهد كه اين ناهنجاريهاي مغز ممكن است درنتيجه استرس دوران كودكي ،و يا طوالنيمدت يا استرس شديد
است (هوسر و همكاران .)3111 ،2اگرچه هنوز هيچ درماني براي فيبروميالژيا بهطورقطع مشخص نشده اما برخي از كارآزمايي هاي
باليني كنترلشده بهمنظور كاهش عالئم ،از درمانهايي همچون داروها ،مداخالت رفتاري ،آموزش بيمار ،و ورزش استفاده نمودهاند
(كريستس ،هود و گريفين .)3116 ،4فيبروميالژيا بهعنوان يك اختالل قابلتشخيص توسط مؤسسه ملي بهداشت ،درمان و كالج
روماتولوژي آمريكا اياالتمتحده به رسميت شناختهشده است .اين اختالل بهعنوان سندرم حساسيت ناشي از اختالالت
نروبيولوژيكال است كه شامل درد فيزيولوژيكي ،اختالالت شناختي و همچنين نشانههاي عصبي و رواني است .علت اين بيماري
ناشناخته است .بااينحال ،فرضيههاي متعددي از جمله "حساسيت" توسعهيافته است .اين نظريه (نظريه حساسيت) پيشنهاد ميكند
كه بيماران فيبروميالژيا ،داراي آستانه درد پايينتر به دليل افزايش واكنش سلولهاي عصبي حساس به درد در نخاع يا مغز ميباشند
(كاو .)3111 ،5علل ديگر اين سندرم عبارتاند از:
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ژنتيك :شواهدي وجود دارد كه فاكتورهاي ژنتيكي ممكن است نقش مهمي در توسعه اين بيماري وجود داشته باشد.
استرس :استرس ممكن است يك عامل مهم تسريع در توسعه فيبروميالژيا باشد .فيبروميالژيا اغلب همراه با اختالالت مربوط به
استرس مانند سندرم خستگي مزمن ،اختالل استرس پس از سانحه ،سندرم روده تحريكپذيري و افسردگي است .بررسيهاي
سيستماتيك ارتباط معني داري بين فيبروميالژيا و سوءاستفاده فيزيكي و جنسي در دوران كودكي و بزرگسالي را نشان ميدهند.
برخي از نويسندگان پيشنهاد كرده اند كه به دليل قرار گرفتن در معرض شرايط استرسزا ميتواند تابعي از محور هيپوتاالموس
هيپوفيز آدرنال را تغيير دهد ،توسعه اين بيماري ممكن است از استرس ناشي از اختالل در محور ساقه ايجاد گردد (ابلز)3111 ،1
اختالل عملكرد دوپامين-فرضيه دوپامين فيبروميالژيا :اختالل عملكرد دوپامين پيشنهاد ميكند كه ناهنجاريهاي مركزي مسئول
عالئم مربوط به فيبروميالژيا اختالل مرتبط با هورمون دوپامين در انتقال نوروترانسميترها طبيعي است .دوپامين يك انتقال دهنده
عصبي كاتكول آمين با نقش در درک درد و بي دردي است .همچنين شواهدي قوي مبني بر نقش دوپامين در سندرم پاي بي قرار
در مبتاليان به فيبروميالژيا وجود دارد .پراميپكسول كه يك آگونيست دوپامين است ،ممكن است در درمان فيبروميالژيا سودمند باشد
(خان و همكاران.)3112 ،3
سروتونين غيرعادي :محققان اين فرضيه را تأييد ميكنند كه سروتونين ،يك ناقل عصبي است كه بر الگوهاي خواب ،خلق ،تمركز
و درد ،ميتواند در پاتوفيزيولوژي عالئم فيبروميالژيا مرتبط باشد .در سال  ،1993نتايج پژوهشها نشان دادند كه متابوليت سروتونين
در خون بيمار كاهشيافته است .بااينحال ،مهاركنندههاي باز جذب سروتونين با موفقيت محدودي در كاهش عالئم و نشانههاي
اين اختالل را گزارش نمود ،درحاليكه مواد مخدر با فعاليت سروتونين و نوراپي نفرين مخلوط مهاركنندههاي باز جذب موفقتر
بوده است .در مطالعات كنترل بودجه توسط الي ليلي ،2براي درمان افسردگي و نوروپاتي ديابتي دردناک ،براي از بين بردن عالئم
فيبروميالژيا در برخي از زنان نشان داده شد .سازمان غذا و داروي تنظيمكنندههاي اداره دارو براي درمان اين بيماري در ماه ژوئن
سال  3112به تصويب رسيد .بااينحال ،ارتباط متابوليسم سروتونين دچار بينظمي به پاتوفيزيولوژي يك موضوع بحث است.
تجزيهوتحليل پيچيده  ،يكي از انواع مؤثرتر از دارو براي درمان اين اختالل (سروتونين بهعنوانمثال -آنتاگونيست) درواقع مسدود
برخي از اثرات سروتونين است (كريچ و برناردي.)3112 ،4
انعطافپذیری روانشناختی
امروزه انعطافپذيري 5جايگاه ويژهاي در آسيبشناسي تحولي و بهداشت رواني يافته است ،اما تحقيقات ابتدايي در زمينهي
انعطافپذيري به سالهاي  1961و  1921برميگردد .انعطافپذيري به معناي توانايي ارائۀ دانش به شكلهاي متعدد مفهومي ،از
منظرهاي مختلف ،و سپس توانايي بهكارگيري آنها مبتني بر همان تنوع مفهومي و شكلي بهمنظور فهميدن يا حل مسائل و ساختن
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دانش جديد است .يادگيرندگان زماني كه بهصراحت مشاهده ميكنند كه چگونه دانش در قالب يك تلفيق مضموني معتبر ،درون
حوزههاي مختلف محتوايي انتقال مييابد ،آن دانش را در حوزههاي چندگانه هم به كار ميگيرند .دريكي از مهمترين تحقيقات
گارمزي 1در سال  1924و آنتوني 3در سال  1924و راتر 2در سال  1929به وجود گروهي از كودكان پي بردند كه علي رغم قرار
گرفتن در معرض خطر (يعني مبتال بودن والدين به اسكيزوفرني) بهطور تعجبآوري الگوهاي سازگارانهاي نشان ميدادند .كودكاني
كه علي رغم فشار رواني باال (ناشي از فقر ،عدم ثبات خانواده ،مشكالت جدى سالمت روانى والدين مانند ابتال آنان به اسكيزوفرني
و افسردگي) داراي تواناييها و ويژگيهاي منحصربهفردي همچون خالقيت باال و شايستگي بودند .بهاينترتيب بود كه اين كودكان
آسيبناپذير 4يا شكستناپذير 5موردتوجه قرار گرفتند؛ اما بعدها اصطالح آسيبناپذير به انعطافپذير تغيير يافت زيرا آسيبناپذير
بودن به اجتناب از خطر بهطور قاطعانه و بدون تغيير اشاره دارد؛ درصورتيكه انعطافپذيري يك فرايند تحولي و پويا است .نظريههاي
اوليه در انعطافپذيري بيشتر بر فهم ويژگيهاي افراد انعطافپذير متمركز بود كه بهواسطهي آن افراد ميتوانستند در مواجهه با شرايط
ناگوار به سازگاري و پيامدهاي مثبت دست يابند؛ اما بعدها تحقيقات در اين زمينه با توجه به شناسايي عوامل بيروني مانند شرايط
نامساعد اجتماعي -اقتصادي ،بيماريهاي رواني والدين ،بدرفتاري ،فقر شهري ،خشونت در جامعه ،بيماريهاي مزمن ،حوادث
مصيبتبار زندگي كه ميتواند منجر به كاهش انعطافپذيري شود ،گسترش پيدا كرد (لوتار و همكاران .)3111 ،6نظريههاي جديد
به انعطافپذيري بهعنوان ساختاري چند بُعدي نگاه ميكنند كه شامل متغيرهاي بنيادي مانند مزاج ،شخصيت و مهارتهاي خاصي
چون مهارت حل مسئله ميباشد .اين مهارتها به فرد اجازه ميدهند تا با وقايع تروماتيك يا آسيبزاي زندگي ،سازگاري مطلوبي
ايجاد كند؛ بنابراين اگرچه موج اول تحقيقات در زمينهي انعطافپذيري بيشتر بر فهم ويژگيهاي افراد انعطافپذير متمركز بود اما
موج دوم بر فهم فرايندهايي بود كه از طريق آن افراد ميتوانستند بهطور موفقيتآميزي با استرس و حوادث آسيبزا سازگاري مثبت
نشان دهند (كمبل-سليس و همكاران.)3116 ،2
انعطافپذيري از ديدگاههاي مختلفي مورد تعريف قرارگرفته است .براي مثال لوتار ( )1991انعطافپذيري را بهعنوان موفقيت در
كنار آمدن با شرايط پُراسترس موجود كه در دو بُعد هيجاني و رفتاري معني پيدا ميكند ،تعريف ميكند .كانر و ديويدسون)3112( 2
نيز انعطافپذيري را بهعنوان توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي رواني در شرايط خطرناک ،در نظر ميگيرند .به عبارت دقيقتر
به عقيدهي گارمزي و مستن 9در سال  1991و والر 11در سال  3111انعطافپذيري يك فرايند ،توانايي يا پيامد سازگاري موفقيتآميز
با شرايط تهديدكننده است (به نقل از ساماني و همكاران )1226 ،كه باعث ايجاد انطباق مثبت ،علي رغم وجود تجارب تروماتيك
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يا آسيبزا در فرد ميباشد (لوتار و همكاران .)3111 ،به اعتقاد مستن ( )1994انعطافپذيري به معني در معرض خطر قرار گرفتن و
پيامدهايي بهتر از حد مورد انتظار نشان دادن ،حفظ سازگاري مثبت عليرغم وجود تجارب استرسآور و بهبودي خوب بعد از آسيب
يا تروما ميباشد؛ بنابراين ،انعطافپذيري بهعنوان توانايي به دست آوردن نيرو بعد از مواجهشدن با شرايط ناگوار و غلبه بر شرايط
دشوار و به معني بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح باالتر (در شرايط تهديدكننده) است كه باعث سازگاري موفقيتآميز
در زندگي ميشود (كامپفر)1999 ،1؛ اما باوجوداين تعاريف گوناگون ،ظاهرا نقطهي مشترک در تمامي اين تعاريف "دستيابي به
سازگاري مثبت در شرايط آسيبزا و خطرآفرين" است.
رویکردهای انعطافپذیری
متفاوت بودن تعاريف انعطافپذيري ميتواند ناشي از رويكردهاي متفاوت در انعطافپذيري باشد .درواقع ،دو نوع رويكرد در
انعطافپذيري وجود دارد:
 :1رويكردهاي متغيرگرا كه به بررسي ويژگي و متغيرهاي انعطافپذيري مانند خودانعطافپذيري( 3به معني سازگاري با محيط در
حال تغيير ،پاسخ هاي انعطافپذير به خواستههاي محيط و استفاده از مهارتهاي حل مشكل) ميپردازد.
 :3رويكردهاي فردگرا كه بر اساس آن ميتوان افراد انعطافپذير را از ساير افراد متمايز كرد (ويد و همكاران.)3116 ،2
انعطافپذيري شناختي بهعنوان ويژگي عمدهي شناخت انسان توصيفشده است و به توانايي فرد براي در نظر گرفتن همزمان
بازنماييهاي متناقضي از يك شيء يا يك رويداد اشاره دارد (جكس و زالزو .)3115 ،4در مورد مفهوم انعطافپذيري شناختي نيز
پژوهشهاي زيادي صورت گرفته است؛ اما در حال حاضر اتفاق نظري در مورد چگونگي تعريف اين مفهوم يا سنجش آن وجود
ندارد .انعطافپذيري شناختي يك عملكرد منحصربهفرد ،صفت بارز يا توانايي شناخت كلي است كه به فرد اجازه ميدهد ايدههاي
چندگانه را بپذيرد و بهطور انعطافپذير شناختش را تغيير دهد و هنگام تغييرات محيطي الگوهاي پاسخ عادي دهد .بهطوركلي،
توانايي تغيير آمايه هاي شناختي بهمنظور سازگاري با محرکهاي در حال تغيير محيطي ،عنصر اصلي در تعريف عملياتي
انعطافپذيري شناختي است (دنيس و وندورال.)3111 ،5
بعضي پژوهشگران انعطافپذيري شناختي را ميزان ارزيابي فرد در مورد قابل كنترل بودن شرايط تعريف كرده اند كه اين ارزيابي در
موقعيتهاي مختلف تغيير ميكند .در اواسط دههي  21ميالدي همزمان با شكلگيري نظريهي طرحوارهها كه ريشه در دانش حافظه
داشت ،رشد كرد (گان3114 ،6؛ زونگ.)3111 ،2

1

.Kumpfer
.Self- resilience
3
.Weed et al
4
.Jacques & Zelazo
5
.Dennis & Vander Wal
6
.Gan
7
.Zong
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

352

بررسی رویکردهای روانشناختی مبتنی بر انعطاف پذیری ...

مهربان بوشهری

مطابق با نظريهي انعطافپذيري شناختي ،سالمت روان يعني پذيرش محيطهاي دروني و بيروني خود فرد و تعهد به فعاليتهايي كه
از لحاظ ارزشمندي باثبات است .شكلهاي مختلف آسيبشناسي رواني نيز براساس انعطافپذيري شناختي بهوسيلهي افراط در
قوانين رفتاري و عاطفي ناسازگارانه يا بهوسيلهي رفتارهايي ارزش محور و حساسيت به احتماالت كه مربوط به آينده است ،شرح
داده ميشوند (ماسودا و تالي .)3113 ،انعطافپذيري شناختي ميتواند فكر و رفتار فرد را در پاسخ به تغييرات شرايط محيطي سازگار
كند (ديكستين و همكاران .)3116 ،بر اين اساس شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد انعطافپذيري شناختي با بهزيستي رواني و
آسيبپذيري در طيف گسترده ايي از ناراحتي كه شامل افسردگي ،اضطراب و ناراحتيهاي رواني عمومي ميشود ،رابطه دارد (ماسودا
و تالي.)3113 ،
به عبارتي انعطافپذيري شناختي ،بازتاب خود و بينش عوامل فراشناختي در خصوصي خودآگاهي است كه مركز روند تغيير هستند.
به گفته مارتين و روبين ( ،)1995انعطافپذيري شناختي اشاره به آگاهي يك فرد دارد كه در هر شرايط به گزينههاي موجود داده
شود .همچنين تمايل به انعطافپذيري و انطباق با شرايط ،و خودكارآمدي در انعطافپذيري نيز از اجزاي انعطافپذيري شناختي
است .افرادي كه داراي انعطافپذير شناختي هستند قادر به تعيين راه براي انطباق با موقعيتهاي دادهشده از طريق فرآيند شناخت
اجتماعي دارند .بهطوركلي ،افرادي كه ميتوانند در هر شرايط راههاي مختلف و جايگزين بيابند قابلانعطافتر از كساني هستند كه
تنها يكراه براي انعطافپذيري ميدانند .تمايل يك شخص به انعطافپذير بودن و انطباق با وضعيت با آگاهي دروني شخص در
ارتباط است .به بينش به آگاهي دروني اشاره دارد ،آن را بهعنوان توانايي درک واضح افكار شخصي ،احساسات ،و رفتار توصيف
ميشود .آگاهي دروني و بينش با توانايي براي شناسايي و بيان احساسات شخصي در ارتباط است (گرانت و همكاران)3113 ،
بهعبارتديگر ،افراد با سطح باالتري از بينش بيشتر قادر به پيدا كردن راههاي جايگزين براي انطباق با موقعيتهاي مختلف ميباشد
(سو و همكاران.)3113 ،1
تئوری انعطافپذیری شناختی راند جی .اسپيرو
نظريه انعطافپذيري شناختي بر ماهيت يادگيري در حيطه هاي پيچيده و بدساختار تمركز ميكند .طبق اين نظريه ،يادگيرنده موفق
(يعني ،انعطافپذير شناختي) كسي است كه ميتواند در پاسخ به خواست هاي موقعيتي متنوع به راحتي دانش را مجددا سازماندهي
كرده و به كار ببرند .يادگيرندگان براي به دست آوردن اين انعطافپذيري شناختي بايد پيچيدگي كامل مسائل را درک كنند و به
دفعات فضاي مسئله را بررسي كنند تا ببينند كه چگونه تغيير در متغيرها و اهداف ميتواند فضا را تغيير دهد .اين كه فرد چگونه
ميتواند اين كار را انجام ميدهد تابعي از شيوه بازنمايي دانش (براي مثال ،ابعاد مفهومي متعدد به جاي يك بعد واحد) و فرايندهايي
است كه بر آن بازنمايي هاي ذهني عمل ميكنند (براي مثال ،فرايندهاي ساخت طرحواره به جاي بازيابي كامل طرحواره) .بهطوركلي
تئوري انعطافپذيري شناختي نظريه ساختارگرا در مورد يادگيري و آموزش است كه براي اصالح مشكالت مربوط به كسب دانش
هاي پيشرفته تالش مينمايد ،يعني يادگيري يك موضوع فراتر از مرحله اوليه؛ بنابراين اهداف كسب دانش پيشرفته بايد متفاوت از

.Su
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آموزش مقدماتي باشد .در مرحله مقدماتي هدف اين است كه يادگيرنده در معرض يك محتوا قرار گيرد بدين منظور كه آن را به
رسميت بشن اسد و يا آن را به خاطر بياورد .در مرحله پيشرفته كسب دانش يادگيري بايد عميق باشد ،بدين مفهوم كه يادگيرنده بايد
درک درستي از محتوا ،دليل آن ،كاربرد آن در زمينه هاي گوناگون داشته باشد .اسپيرو نظريه پرداز پيشتاز اين زمينه بيان ميكند كه
در نظريه انعطافپذيري شناختي بر موارد زير تاكيد ميشود:
 .1استفاده از موارد مختلف و مثال هاي غني با سطح دشواري باال
 .3استفاده از اشكال مختلف بازنمايي دانش و فراهم آوردن مثال در انواع مختلف رسانه ها
 .2پيوند ميان مفاهيم انتزاعي براي انتزاع مفاهيم و استفاده از راهبردهاي قابل استفاده براي ديگر مسائل و حالت ها (دانشور،
.)1229
- .4شدت تجربه درد :درد حسي ناخوشايند و تجربهاي احساسي همراه با آسيب بافتي واقعي يا آسيبي به نوعي ديگر از
بافت ميباشد .درد احساسي تجربه رايج مانند نيشگون گرفتن انگشت ،سوزش انگشت ،قرار دادن نمك در زخم و
ضربهزدن استخوان آرنج و ديگر حالتهاي ممكن ميباشد .درد ما را به اين انگيزه و اميد كه از شرايط بالقوه مخرب
برميدارد ،از بخش آسيبديده شده بدن تا هنگام بهبود مراقبت ميكند و از شرايط ياد شده در آينده پيشگيري ميكند.
درد تحريكي از ناسيسپتور در سيستم عصبي پيراموني و يا آسيب يا خرابي سيستم عصبي مركزي يا پيراموني ميباشد.
بيشتر دردها بيدرنگ پس از آن كه محرک دردناک حذف ميشود برطرف و بدن التيام مييابد ،اما گاهي اوقات درد
همچنان باوجود حذف محرکها و بهبود ظاهري بدن ادامه مييابد؛ و گاهي درد ناشي به دليل فقدان شرايط
قابلتشخيص ،آسيب و يا آسيبشناسي افزايش مييابد .درد شايعترين دليل مشورت پزشكي در اياالتمتحده است .در
بسياري از شرايط پزشكي درد عالمت مهمي است و به ميزان قابل توجهي با كيفيت زندگي يك فرد و عملكرد كلي
او در ارتباط است .حمايت اجتماعي ،پيشنهاد هيپنوتيزم تداخل ،هيجان در ورزش يا جنگ ،حواسپرتي همه نقش
قابل توجهي در زير و بم كردن شدت درد يا ناخشنودي آن دارند (نسيون پور.)1222 ،
انواع درد
درد ها به طرق مختلف بروز مي يابند كه ميتوان موارد زير را برشمرد (ايرواني)1226 ،
-1-1-4درد حاد :درد حاد معموال با بيماري و زخم همراه است .درد حاد ميتواند يك لحظه ادامه داشته باشد مثل نيش حشره و يا
هفتهها به طول بينجامد مثل سوختگي .هنگامي كه شخصي به درد حاد مبتال ميشود ،دقيقا ميداند كه چه محلي آسيب ديدهاست.
لغت حاد از كلمه يوناني اقتباس شده به معناي سوزن كه اين موضوع به درد شديد اشاره ميكند.
 -3-1-4درد مزمن :درد مزمن معموال بيان كننده دردي است كه بيش از  6ماه از زمان آن گذشته و پايان آن قابل پيش بيني نبوده و
به جز اينكه بهطور خيلي آهسته التيام يابد مانند سوختگيها ،يا مرگ .ديگر خصوصيات درد مزمن آنست كه هويت علت آن مشخص
باشد ،اغلب درد مزمن ،فرد را بي خاصيت و بدون كارايي كرده و براي فرد ،زندگي با چنين شرايطي مشكل است .بيماران تجارب
مداومي نسبت به درد دارند يا بهطور مداوم درد مزمن آنها عود كرده كه اغلب بيماريشان بهطور فزوني وقتشان را اشغال ميكند.
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-2-1-4درد سطحي و عميق :چنانچه درد از نواحي سطح پوست باشد ،درد سطحي ناميده ميشود ،مانند درد سوزن و درد نيشگون.
درد سطحي پس از تماس سوزن با دست ،درد به وضوح احساس ميشود و با متوقف كردن تحريك ،بالفاصله از بين ميرود ،اين
درد ،به درد اول معروف است ،و در شدت تحريك بيشتر ،معموال پس از نيم تا يك ثانيه ،دردي مبهم و سوزشي احساس شده ،كه
با متوقف كردن تحريك به آهستگي محو ميشود و به درد دوم معروف است .چنانچه درد از نواحي ماهيچهها ،استخوانها ،بافت
پيوندي و مفاصل باشد درد عميق ناميده ميشود .تشنج ماهيچهاي و سردرد از اين نوع درد هستند .معموال درد عميق با طبيعت مبهم
و سوزش همراه است.
تئوریهای درد
 -1-5تئوري اختصاصي :تئوري اختصاصي توسط دكارت 1در قرن هفدهم توصيف شده است .اين تئوري براين اساس استوار است
كه راههاي اختصاصي براي انتقال درد موجود است .تصور براين مسأله بود كه انتهاي آزاد اعصاب موجود در محيطي كه گيرندههاي
درد را فعال ميكند ،وجود دارد .اعتقاد براين است كه اين اعصاب توانايي دريافت محرکهاي دردآور و انتقال آن ضربان از طريق
فيبرهاي اعصاب مخصوص تا حد زيادي را دارند .سپس اين احساس در سرتاسر طناب نخاعي به تاالموس انتقال يافته و سرانجام
به نواحي باالتر غشاء ميرسند .درد در نقاط باالتر تفسير ميشود و پاسخ اتفاق ميافتد .اين تئوري جوابگوي خصوصيات چند بعدي
درد را نميدهد ،ديدگاه آن نسبت به اين مانند ديگر حسهاي ميباشد (رفعتي و رحيم زاده.)1221 ،
درحال حاضر تئوري مذكور رد شده است و در اينجا فقط بهعنوان مقاصد تاريخي بيان شدهاست.
 -3-5تئوري الگو :اين تئوري بيان ميكند كه سامانه جداگانهاي براي درد وجود ندارد و كليه پايانههاي عصبي مشابه بوده و درد
ناشي از تحريك شديد گيرندههاي اختصاصي است .اعتقاد نظريه تعميم حسي براين است كه ادراک نقش با اهميتي در درد به عهده
دارد .اين نظريه از روانشناسي احساس و ادراک اقتباس شده است .چاپمن 1922 3خاطرنشان كرد درد يك فرايند ادراكي ،يك پديده
روانشناختي ،و صرفا يك رابطه ناقص درون داد حسي است و توجه يكي از فرايندهايي است كه بر ادراک تأثير ميگذارد .اين
توجه مشتمل بر صافي كردن سيگنالهاي حسي ،تمركز بر سطوح كوچكي از برون داد حسي است .افزون براين ،تحريك فيبرهاي
دلتا سيگنال هشدار دهندهاي فراهم ميكنند كه بافت آسيب ديده است؛ بنابراين اين سيگنال درباره گستره آسيب و ناحيه آن اطالع
فوري ارائه ميدهد .فيبرهاي دلتا -cاطالعاتي درباره كندي ،پخش و تأثير درد را فراهم ميكنند .او معتقد است كه اين نوع درد هم
اطالع دهنده است و سيگنال يادآوري ميكند كه بافت ميبايستي از آسيب بيشتر محافظت شود .هر دو نوع فيبرها در طي آسيب
فعال ميشوند ولي دو نوع متفاوت از اطالعات را ارائه ميدهند (فيبرهاي دلتا -Aبه شخص هشدار ميدهد وفيبرهاي دلتا -Cبه او
يادآوري ميكند كه آسيب رخ داده است) .در نهايت ،آسيب به علت فرايند گوش بزنگي ادراكي به درد مزمن ميانجامد .برخي از
عوامل فردي از قبيل توجه ،انتظار ،گوش به زنگي ،اهميت سيگنال براي فرد و تغييراتي در نيرومندي حساسيت سيگنال حسي ،و
اثر حسي در ادراک درد دخالت دارند؛ اما اين نظريه ،به جنبههاي ادراكي درد توجه دارد و جنبههاي فيزيولوژيكي آن را ناديده
.Descartes
.Chapman
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ميگيرد .درمورد درد نظريههاي متفاوت ديگر از افراد مختلف مطرح شدهاست .پلسنر 1ميگويد درد يك حس عاطفي حياتي است
و درد يعني اينكه بدون دفاع ،تسليم تن خود شدهايم .به عقيده اشتراس ،3عدم يكپارچگي ،اختالل در ارتباط وخشونتي كه درد براي
تحميل خود به تماميت موجود زنده به كار ميبرد ،از مشخصات درد به حساب ميآيد .سويت 2تأكيد دارد در كساني كه آستانه
عاطفي بهطوركلي پايين است آستانه درد نيز بسيار پايين است (احمدوند.)1224 ،
مامو4

چنين مينويسد كه درد يك خصيصه اعالم خطر است و موجب ميشود كه موجود زنده در

كوتاه ترين فرصت زماني ،عكس العمل دفاعي و حمايتي خود را ظاهر سازد .اگر اين درد به اندازه كافي شديد و طوالني باشد
سلسله عكس العملهاي مزبور باعث بسيج جميع ساختماني عصبي شده و بهصورت اشتغال خاطر رواني غالب در خواهد آمد
(رفعتي و رحيم زاده.)1221 ،
انواع درد اختالالت جسمانی
در اختالل درد جسماني اختالل درد طوالني است كه تبيين پزشكي براي آن وجود ندارد .بيماران مبتال به درد جسماني يك گروه
هم شكل و يكپارچهاي را تشكيل نميدهند ،بلكه مجموعه نامتجانس از گروههاي فرعي درد از قبيل كمر درد ،درد لگني مزمن و
غيره هستند .درد بيماران ممكن است مربوط به پس از سانحه ،عصب شناختي و استخواني -عضالني باشد .عدهاي از بيماران ممكن
است اختالالت روانپزشكي عمده داشته باشند ،درحالي كه عدهاي فاقد اين اختالالت هستند .علل درد جسماني مزمن ميشود كه
روانشناختي است و در زن ها دو برابر بيشتر از مردها تشخيص داده ميشود و اوج آن در  41و  51سالگي است (عطار.)1221 ،
سردرد :يافتههاي زمينهيابي نشان ميدهند كه بيش از  41درصد از افراد جامعه از سردردها شكايت ميكنند .بونيكا )1991( 5برآورد
كرد كه  39ميليون آمريكايي از سردرد شديد و سردردهاي تنشي ،سردردهاي عضالني رنج مي برند و با انقباض طوالني ماهيچههاي
گردن ،شانه ،صورت ،فرق سرهمراهند .شروع تدريجي دارند و با احساس نواري سفت بر دور جمجمه مشخص ميشوند .برخالف
سردرد ميگرني هر دو طرف سر را فرا ميگيرند و با عاليم آغازين تهوع و استفراغ همراه نيستند .سردرد ميگرني يك نوع سردرد
عروقي است و با تنگ شدن رگ هاي خوني كوچك در سر در مرحله قبل از سردرد و با انقباض رگ ها در مرحله سردرد مشخص
ميشود .در  21درصد انسانها نوع سردردها حاصل از فشار رواني است.
درد سرطان :درد در بيماران سرطاني يك مسأله جدي است 51.درصد بيماران سرطاني از درد شكايت ميكنند .بونيكا ( )1921درد
سرطان را بهعنوان دردي كه وسيله نئوپاسم بدخيم يا بهعنوان پيامد مداخله درماني ايجاد شدهاست ،توضيح ميدهد .مطالعات نشان
داده است كه درد در دوسوم همه افراد مبتال به سرطان ديده شده است .بونيكا  1921خاطرنشان كرد كه در  25درصد بيماران مبتال
به سرطان از تجربه درد سرطان استخوان و پشت گردن رنج ميبرند و فقط  5درصد بيماران تجربه درد سرطان خون را دارند .در
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يك مطالعه مشاهده شده است كه بيماران مبتال به سرطان كه از درد رنج ميبرند نسبت به بيماران مبتال به سرطان بدون درد،
افسردگي ،اضطراب ،خودبيمارانگاري و نظاير آن را بيشتر از خود نشان ميدهند (عطار.)1221 ،
درد اندام خيالي :درست همانطور كه آسيب ميتواند بدون توليد درد رخ دهد ،درد ميتواند در غياب هرگونه آسيب رخ دهد .درد
اندام خيالي تجربه درد مزمن در غياب قسمتي از بدن است .عصبهايي كه حركت ميكنند تكانههايي را كه به تجربه درد منجر
ميشود ايجاد ميكند علي رغم جابجايي فيزيكي درد اندام خيالي براي افراد قطع عضو يك تجربه معمولي نيست .لوسر19911
گزارش كرد كه  12تا  21درصد افرادي كه دچار قطع عضو بودهاند درد اندام خيالي را تجربه كردهاند .ملزاک و وال 1923 3خاطر
نشان كردهاند همه افراد قطع عضو احساس اندام خيالي را تجربه ميكنند ،اما همه آنها احساس تجربه درد را ندارند .معموال انسانهايي
كه بعد از عمل جراحي يك عضو خود را از دست دادند احساس هايي ناشي از قطع عضو را بيان كردند .اين احساس در آغاز
بهصورت سوزش بود و اين احساس ها درنهايت به احساس هاي واقعي شبيه از دست دادن اندام تبديل شد .بين  33تا  64درصد
از زناني كه تحت عمل جراحي سينه قرارگرفته بودند احساس هايي از سينههاي قطع شده را هم درک ميكردند و تعدادي از اينها
احساس هاي دردناكي داشتند .لوسر 1991گزارش كرد كه سن يك عامل در تجربه درد اندام خيالي است .نوزادان و كودكان خردسال
نسبت به كودكان سست تر و بزرگساالن تجربه اندام خيالي را ندارند .پس از  2سالگي ،انسانهايي كه اندام ها يا قسمتي از اندام
هايشان قطع شدهاست هميشه احساس هايي از اندام خيالي را تجربه ميكنند .درد اندام هاي خيالي بهصورت سوزش داشتن،
سوختن ،انقباض ماهيچه و درد له شدن تجربه ميشود .اين دردها از خفيف و غير مكرر تا شديد و پيوسته در نوسان است ممكن
است بعد از قطع عضو شروع شود يا چند سال بعدهم ديده نشود .ملزاک و وال خاطرنشان كردهاند  22درصد از افراد قطع عضو،
بعد از بازگشت ،هشت روز بعد از عمل جراحي 65 ،درصد شش ماه بعد و 61درصد دو سال بعد درد اندام خيالي را احساس
كردند .فرض ملزاک ووال براين بود كه اندام خيالي ناشي از تغيير در فعاليت دستگاه عصبي است كه ناشي از قطع عضو است .از
دست دادن فعاليت عصبي از الگوهاي فعاليت در نخاع شوكي اثر ميگذارد .فعاليتي كه هم احساس وهم بازداري درد را شامل
ميشوند ،بنابراين ،اندام قطع شده ميتواند از بازداري پيامدهاي درد در سطح نخاع شوكي ممانعت نمايد .رهايي از درد اندام خيالي
ميتواند ناشي از كاهش يا افزايش سطح فعاليت دستگاه اعصاب باشد (عطار.)1221 ،
شکل های مختلف دردهای فيزیولوژیک
شكل

هاي مختلف

درد عبارتاند

از:

درد-هيجان اجباري،

درد-هيجان ضربهاي،

درد-تنش هيجاني و

درد-هيجاني كه بهطور رواني فراهم ميشوند:
 -1-2درد عاطفه اجباري يا تحميلي :اين درد ،دردي است كه از يك سوزن ناگهاني يا از ضربه چكش بر روي انگشت يا از نيش
سوزن يا از ضربه خفيف الكتريكي حاصل مي شود .اين درد از تمام حوادث دردناک زندگي روزمره به شرطي كه باعث ترس يا
تخريب حقيقي نشوند ،ناشي ميشود .از اين رو چنين دردي كوتاه مدت است و به محض آنكه محرک دردناک قطع شود از بين
.Lowsar
.Melzack & Wall
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ميرود .اين درد يك حالت آماده باش كوتاه مدت ايجاد ميكند و با يك بازتاب دفاعي همراه است .در معناي دفاعي جريان درد
ترديدي وجود ندارد ،حتي ميتوان گفت درد يك نظام دفاعي مستقل است .اين نظام دفاعي در لحظهاي كه خشم دفاعي يا خشونت،
ممكن است براي ايجاد بازتاب فرار كافي باشد ،به كار ميافتد و اين نظام بهطور بلند مدت نيز مؤثر واقع ميشود .فرد در سايه چنين
تجارب دردناكي قادر است كه در آينده از هرچه ممكن است براي او زيانبار باشد دوري گزيند و در برابر برخي محركات مضر و
دردآور ،پاسخ مناسب و سازش يافتهاي از خود نشان دهد (عطار.)1221 ،
-3-2درد – هيجان ضربهاي :هيجان ضربهاي را ميتوان يك حادثه هيجاني كه داراي يك معناي حياتي و كامال غير منتظره است،
تعريف كرد .وقتي كه يك تجربه دردناک خيلي شديد ميشود بهطوري كه فرد انتظار آن را ندارد ،حالتي را در فرد فراهم ميآورد
كه آن حالت را ميتوان حالت هيجان  -ضربهاي نام نهاد .اين نوع هيجان مدتي طول ميكشد و از حيث مدت متغير ميباشد و بعد
ضايعاتي كه موجد آن شده بودند عمدتا در فرد باقي ميمانند .در اين درد ،يا فرد بي هوش ميشود كه ميتوان آن را انهدام نجات
بخش ناميد زيرا در حكم يك نظام دفاعي فوري است كه به فرد فرصت ميدهد تا هنگام اختالل مغزي ،از حيات خود دفاع كند و
از كار افتادن مكانيزم هاي سازشي را با اوضاع و احوال جديد جبران كند .اين شرايط غالبا وقتي كه درد غير قابل تحمل است بروز
ميكند و يا برعكس ،اختالل عصبي حاد بهصورت تالطم درهم و برهم ظاهر ميشود .به قول عوام فرد دست و پايش را گم ميكند
و درست مانند جانوري رفتار ميكند كه در چنين مواردي ناالن از هر طرفي پا به فرار ميگذارد و با هرچه در مسيرش باشد تصادف
ميكند و يا به سرعت به دور خود ميپيچد .بي هوشي را ميتوان بهعنوان يك نظام دفاعي فوري تلقي كرد كه غالبا اقدام دفاعي را
سبب ميشود بهطوري كه فرد براي بار ديگر از قرار گرفتن در چنين شرايط دردناكي دوري ميگزيند .بديهي است كه شدت و دوام
دردي كه موجب چنين رفتار آشفتهاي ميشود در افراد مختلف ،متفاوت است (نسيون.)1222 ،
 -2-2درد – تنش هيجاني :اين نوع درد طوالني است و به اندازهاي شديد است كه فرصت آرامش به فرد نميدهد مگر آنكه فرد
داروي مسكن مصرف كند .در اين درد ،ترس باعث تشديد آن نميشود .شرايط خوب جسماني-عصبي خودكار موجب ميشوند
كه فرد بتواند در برابر هر نوع تجاوزي به كمك واكنش هاي حفظ تعادل بهتر از خود دفاع كند .محققان به اين نكته اشاره ميكنند
كه پارهاي از اشخاص ضعيفالبنيه و عصبي در برابر درد طاقت كمتري نشان ميدهند (عطار.)1221 ،
-4-2درد -عاطفهاي كه در روان تدارک مييابد :دردي كه فقط از يك تغيير رواني ناشي ميشود همان است كه در اصطالح به رنج
رواني معروف است .درواقع رنج رواني يكي از مظاهر رواني است كه بهصورت عاطفه يا يك احساس عميق تجلي ميكند .درد
جسماني يك پديده رواني -جسماني است ،درحالي كه درد رواني يك واقعيت اساسا رواني است .درمورد درد روان بايد گفت كه
اين نيز همانند هر واقعيت عاطفي -هيجاني ديگر است ،منتهي نسبت دخالت عناصر جسمي و رواني در اين درد به طرف كفه عناصر
رواني ميچربد .به عالوه اين نسبت تابع درجه شدت رنج رواني است .وقتي رنج رواني وخيم و يا هيجان پذيري زياد است نه تنها
تجليات مختلف درد جسماني نظير آه و ناله ،اشك و حركات بدن وارد ميدان ميشوند بلكه همچنين خلق و خوي ،نظام عصبي
خودكار و درنتيجه همه جسم به نحوي كم و بيش مهم در آن دخالت ميكنند .تفاوت مهم ديگر بين دردهاي جسماني-رواني و
رواني اين است كه درد رواني به جاي آنكه فرد از درد در يك قسمت مخصوص بدن خود بنالد از دردي پراكنده رنج ميبرد .اگر
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حالت رنج رواني به اندازه كافي شديد و طوالني باشد يك حالت افسردگي خفيفي شخص پيدا ميكند .بهاينترتيب شخص پس از
يك غم و غصه شديد پديدهاي از خود نشان ميدهد كه به درد رواني معروف است و ميتوان آن را يك نوع درد -بيماري ناميد؛
يعني درواقع يك نوع بيماري سازگاري است كه از رنج هاي رواني ناشي ميگردد و حتي ميتوان گفت كه يك نوع درد عاطفه
است كه ريشههاي رواني دارد و علت آن را نبايد در شرايط خارجي جست (نسيون پور.)1222 ،
-5-2درک درد
درک درد ،آستانه شناخت (آگاهي) از درد است؛ لحظه اي كه فرد درد را تجربه ميكند .اين مسئله مربوط به سطح تاالموسي است و
بر اساس زمينه هاي فرهنگي يا نژادي متفاوت فرق نميكند .درک در لب فرونتال صورت مي گيرد .عكس العمل افراد نسبت به درد
كامال فردي است و ممكن است يك فرد تحت شرايط مختلف عكس العمل هاي متفاوتي از خود نشان دهد .درد هميشه داراي دو
جنبه است :درک درد و عكس العمل نسبت به درد .توانايي درک درد بستگي به عملكرد نورون هاي عصبي دارد كه دريافت انتقال
و تفسير حركت درد را به عهده دارند؛ بنابراين صدمه به اعصاب حسي ،راه هاي حسي در نخاع شوكي ،تاالموس و نواحي حسي در
قشر مغز باعث اختالل در درک درد ميشود .براي مثال در مددجويي كه صدمه نخاعي دارد و دچار فلج اندام تحتاني است ،حس
درد در نيمه تحتاني بدنش وجود ندارد يا در بيماريهاي سيستم عصبي مركزي به نظر مي رسد درک درد تسهيل شده است و فرد
حساسيت بيشتري به محرک نشان ميدهد .همچنين با طوالني شدن يك محرک دردناک ،راه هاي عصبي خسته شده ،مراكز درک
درد حساستر ميشوند .قسمت هاي نزديك به نواحي آسيب ديده بدن نسبت به درد حساستر از بافت هاي ديگر هستند و بافت هايي
كه تازه آسيب ديده اند نسبت به محرکهاي دردناک (حتي اگر شدت آنها كم باشد) بيشتر از بافت هاي سالم واكنش نشان ميدهند
بهطوركلي قشر مغز ،مخصوص تجزيهوتحليل درد است .تفسير ،نوع و كيفيت و معناي درد تحت تأثير عواملي چون شخصيت ،زمينه
فرهنگي ،تجربه و حاالت رواني ،جسمي و انگيزشي است (علوي و شصتي.)1291 ،
نتيجه گيری
در تبيين اين يافته ها بر اساس مباني نظري ميتوان بيان نمود كه درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به دنبال تغيير محتوا نيست بلكه
يك درمان رفتاري است كه از مهارتهاي ذهن آگاهي ،پذيرش و گسلش شناختي براي افزايش انعطافپذيري روانشناختي استفاده
ميكند  .به عبارتي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با افزايش توانايي مراجعان براي ايجاد ارتباط با تجربه شان در زمان حال و بر
اساس آنچه در آن لحظه براي آنها امكان پذير است و عمل نمودن به شيوه اي كه منطبق با ارزش هاي انتخاب شده شان باشد ،قادر
به افزايش انعطافپذيري روانشناختي در زنان مبتال به سندرم فيبروميالژيا ميباشد .به عبارتي از طريق اين درمان مراجعان مي آموزند
به جاي اينكه بهطور مداوم در گذشته و آينده زندگي كنند ،بر احساسات حال حاضر خود تمركز كنند و اين تجربه در زمان حال به
مراجعان كمك ميكند تغييرات دنيا را آن گونه كه هست تجربه كنند ،نه آنگونه كه ذهن مي سازد (ماسودا ،هايز ،ساكو و توهينگ،1
 .)3114آموزش ارتباط موثر ،باز و غير دفاعي با زمان حال دو ويژگي دارد نخست آنكه به مراجع آموزش داده ميشود به آنچه در
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محيط و تجربه دروني دارد توجه كرده و آن را مشاهده كند و ديگر آنكه مراجع آموزش مي بيند تا آنچه وجود دارد را بدون قضاوت
يا ارزشيابي توصيف كند .تمرينات ذهن آگاهي در درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بهمنظور توجه مراجع به دنيا استفاده ميشود،
آنگونه كه آن را مستقيما تجربه ميكنند و نه آنگونه كه با فراورده هاي ذهني شان ساخته ميشود .درواقع هدف اين درمان افزايش
توانايي بيماران در پاسخ هاي سازگارانه و انعطافپذير به رويدادهاي زندگي (بيماري فيبروميالژيا) در حضور افكار و احساسات
تهديدكننده است كه منجر به انعطافپذيري روانشناختي ميشود.
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