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خالصه
مقدمه :امروزه تعداد روزافزونی از افراد دچار اختالل وسواسی -اجباری با رفتارهای تکرار شوندهای هستند که باعث تثداخد در
زندگی روزمره آنان است .اهمیت درمان وسواس سبب میشود درمانگران از مؤثرترین رویکردهای درمانی سود جوینثد .بنثابراین
هدف از این ﭘﮋوهﺶ ،مقایسه تاثیر درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان فراشناختی بر نشانگان اختالل وسواسیی -اجبیاری
بود.
مواد و روشها :این بررسی از نوع نیمهآزمایﺸی بود .جامعه آماری شامد افراد دارای اختالل وسواسی -اجباری مراجعهکننده به
مراکز مﺸاوره شهر سیرجان در سال  6931بودند ،تعداد  54نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایﺶ و یک
گروه کنترل (هر گروه  64نفر) قرار گرفتند .اعضای یک گروه در طول  8جلسه هفتگی مورد درمان فراشناختی و اعضثای گثروه
دوم مورد درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسخ قرار گرفتند .گروه کنترل درمانی بیارتباط دریافت کردند .ابزار مورد استفاده ،سیاهه
وسواسی -اجباری  Madesleyبود .برای تجزیه دادهها از آمار توصیفی ،تحلید کواریانس و آزمون تثی و آزمثون تعقیبثی تثوکی
استفاده شد.
یافتهها :درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسخ ،موجب کاهﺶ معنیدار در میانگین نمرات وسواس گثروه آزمثایﺶ نسثبت بثه گثروه
کنترل گردید ( .)p=2/260همچنین نمرههای به دست آمده از ارزیابیها در مراحثد ﭘثیﺶآزمثون و ﭘثسآزمثون و تفثاوت بثین
میانگین گروهها کامالً معنیدار بود (.)p=2/299
نتیجهگیری :بر ﭘایه یافتههای ﭘﮋوهﺶ ،تاثیر درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسخ ،در کاهﺶ نﺸانگان اختالل وسواس در مراجعین
از درمان فراشناختی مؤثرتر میباشد .بنابراین درمانگران میتوانند از این درمان در کنار درمثانهثای موفث دیگثر ،جهثت ارتقثا
کیفیت زندگی بیماران استفاده کنند.
واژههای کلیدی :درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسخ ،درمان فراشناختی ،وسواسی-اجباری ،مراجعین مراکز مﺸاوره

 -1کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی عمومی ،دانشگاه باهنر کرمان ،کرمان ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ، motinosi1367@gmail.com :تلفن33915951319 :
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مقایسه تأثیر درمان مواجهه و درمان فراشناختی بر وسواس

فراشثثناختی ( )Metacognitive Therapyنثثام دارد .مثثدل

مقدمه
اخثثتالل وسواسثثی جبثثری ( Obsessive-compulsive

فراشثثثناختی ،در ابتثثثدا توسثثثط  Myers ،Wellsو Fisher

 )disorderیک اختالل مستمر و جدی است که مثیتوانثد بثا

ﭘیﺸنهاد شد و سپس  Wellsآن را اصالح نمود .فراشناخت به

فعالیتهای روزمره تداخد داشته باشثد کثه بثه وسثیله افکثار،

باورها و فرایندهایی اشاره دارد که بثرای ارزیثابی ،تنظثیم و یثا

تصاویر یا تکانههای مزاحم و یا رفتارهای تکراری ،تﺸریفات یثا

بررسثثی و بثثازبینی فکثثر اسثثتفاده مثثیشثثوند [ .]65باورهثثای

مثیشثود [ .]6ایثن بیمثاری چهثارمین

فراشناختی مانند نیاز بثه کنتثرل افکثار و نیثز اهمیثت افکثار،

اختالل روانﭘزشکی شایع در امریکا محسوب میشود و شثیوع

به طور ویﮋهای در گروه باورهای مربوط به تفکر دستهبندی می

آن بین  %2/4-6/4برآورد میگردد [.]0

شوند [ .]64رویکرد فراشناختی بر این باور است کثه افثراد بثه

اعمال ذهنی مﺸثخ

بیثﺸتر مطالعاتثی کثه روی جمعیت عمومی با تعثداد زیثاد

ایثثن دلیثثد در دام نثثاراحتی هیجثثانی گرفتثثار مثثیشثثوند کثثه

انجام شثدهاند ،وسواس غیر بالینی را بسیار شثبیه بثه اخثتالل

فراشناختهای آنها در برابر ﭘاسخدهی به تجربههثای درونثی،

وسواس-اجباری تعریف کردهاند .شثیوع وسثواس در جمعیثت

به الگویی منجر میشثود کثه موجثب تثداوم هیجثان منفثی و

ایرانی  %2/7( %6/8در مثردان و  %0/8در زنثان) بثرآورد شثده

تقویت باورهای منفی در این افراد میگردد .ایثن الگثو سثندرم

است .وسثواس ،مثثردان و زنثان را تقثثریباً بثثه یثثک انثثدازه

شثناختی تثوجهی ()Attention Cognitive Syndrome

درگیثر مثیکند [.]9

خوانده میشود که شامد نگرانی ،نﺸخوار فکری ،توجه تثبیثت
شثثده و راهبردهثثای خثثودتنظیمی یثثا رفتارهثثای مقابلثثهای

اختالل وسواس-اجباری تا قبد از دهه  6372یک بیمثاری

ناسازگارانه میباشد [.]61

مقاوم به درمان محسوب میشد که نیازمند درمان مادامالعمثر
بود اما مطالعات تجربی انجام شده در دهههای اخیر منجثر بثه

در این مدل ،فرد مبتال به وسواس در ﭘاسخ به یک راهانثداز

شناسایی و معرفثی روشهثای رفتثاری مثؤثری تحثت عنثوان

که معموالً یک فکر یا احساس یا میثد اسثت ،دچثار ﭘریﺸثانی

مواجهثثه و بثثازداری از ﭘاسثثخ Exposure Response

شده است .در افراد مبتال به وسواس ایثن عقایثد غلثط بثوده و

 Preventionشده است [.]5

بیماران ،به مزاحمت ها اهمیت افراطی میدهنثد .ارتبثاط ایثن

شواهد تجربی متعددی توانسته اند مؤثر بودن مواجههسازی

باورها با تجارب درونی ،تأثیر مستقیمی بر دنیای بیرونثی فثرد

و جلوگیری از ﭘاسخ در قلمرو اختالل وسواسی را ثابثت کننثد.

دارد؛ همچنین این عقاید مرتبط با باورهای ترکیبی مثیباشثد،

نتایج بررسیها تاکنون نﺸثانگر بهبثود  %14-74از بیمثاران بثا

بهگونهای کثه فعثالسثازی باورهثای فراشثناختی ناکارآمثد در

استفاده از این شیوه است [ Foa .]4و همکارانﺶ نتایج هجثده

بیمار ،منجر به ارزیابی منفی او از مزاحمتها شثده و در برابثر

ﭘﮋوهﺶ کنترل شده را تحلید کردهاند و به این نتیجثه دسثت

آنها به عنوان عالمتی از تهدید ،واکنﺶ نﺸان مثیدهثد .ایثن

یافتهاند که ﭘس از اجرای روش مواجهه سثازی و جلثوگیری از

ارزیابی منجر به تﺸدید هیجانات منفثی و اضثطراب مثیشثود.

ﭘاسخ ،نﺸانههثای مرضثی در  %46بیمثاران از بثین رفتثه و یثا

نهایتاً هنگامی که تفسیر منفثی از مزاحمثتهثا شثکد گرفثت

بهبود قابد مالحظه یافته اسثت .بهبثود نسثبی در  %96مثوارد

باورهای مربوط به خنثیسازیها فعال مثیشثوند تثا اضثطراب

مﺸاهده شده و فقط در  %62از بیماران این روش مثؤثر واقثع

کاهﺶ یابد [.]67
به طور کلی ،اساس درمان اختالل وسواسثی -اجبثاری ،بثر

نﺸده است [ ،]1همچنین در نتایج ﭘﮋوهﺶهای داخد و خثار
از کﺸور نﺸان داده شثده اسثت کثه درمثان مواجهثه سثازی و

ﭘایه مدل فراشناختی عبارت است از -6 :تغییر طیف باورهثای

جلوگیری از ﭘاسخ بر انواع اختالالت وسواس-اجباری مؤثر بوده

فراشناختی مرتبط با درآمیختگی -0 ،تغییر باورهای ناکارآمثد

است [.]7 -69

راجع به آیینمندیها -9 ،اصالح و بهبود شثیوه بثه کثارگیری
نﺸانه های درونی نامناسبی که مثال

علیثثرغم بهثثرهگیثثری از درمثثانهثثای قبلثثی ،امثثروزه روش

رفتار قرار میگیرند -5 ،ایجاد شیوههای جایگزین مناسب برای

جدیدتری نیز به مداخالت درمانی افزوده شده است که درمان
سالمت جامعه
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باالی  68سال بود 72 ،نفر واجدین شرایط در آن مقطع زمانی

راهنمایی رفتار و افزایﺶ مهارتهای هوشیاری فراگیر [.]68
با توجه به ﭘﮋوهﺶهای متعثدد درمثان اخثتالل وسواسثی-

بودند که از این تعداد 54 ،نفر تمایثد بثه شثرکت در ﭘثﮋوهﺶ

اجباری ،بثر ﭘایثه مثدل فراشثناختی مثؤثر مثی باشثد چنانکثه

داشتند که به سه گروه مسثاوی  64نفثره بثهصثورت تصثادفی

 Abdullahzadehو همکارانﺶ در مطالعهای به مقایسه تأثیر

تقسیم شدند .یک گروه تحت درمان فراشثناختی و یثک گثروه

فراشناخت درمانی بثا دارودرمثانی بثر روی بیمثاران وسواسثی

تحت درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسخ در مرکز مﺸثاوره خانثه

ﭘرداختند و درمان روان شثناختی را مثؤثر نﺸثان دادنثد [.]63

سبز قرار گرفتند که هثر کثدام از درمثانهثا در  8جلسثه 12

همچنین  Reesو  Koesveldبا مطالعه خثود بثر مثؤثر بثودن

دقیقه ای به مدت  0ماه برگزار شدند .گروه کنترل نیز آموزشی

درمان فراشناختی در درمان بیماران وسواسی صحه گذاشثتند

بیارتباط دریافت کردند .جهت عدم ارتباط افراد  9گروه بثرای

[ ]02و  Andoozو ﭘﮋوهﺸگرانی که در ایثن حثوزه مطالعثات

مطلع نﺸدن از آموزشهای متفاوت ،هر گروه در روز متفثاوتی

متعدد انجام دادهاند با استفاده از مداخلثه درمثان فراشثناختی

از هفته در مرکز مﺸاوره حضور مییافتنثد .ابزارهثای ﭘثﮋوهﺶ

عالئثثم بیمثثاری را در افثثراد دچثثار اخثثتالل وسواسثثی-اجبثثاری

مورد استفاده سیاهه وسواسی -اجباری مثادزلی ( Moudsley

کاهﺶ دادند [ .]06-08با توجه به کمبود اطالعثات ﭘﮋوهﺸثی

 )Obsessive- Compulsive Inventoryبثثثثود .ایثثثثن

کافی در مورد درمان فراشناختی و درمان مواجهه و بازداری از

ﭘرسﺸنامه توسط  Hodgsonو  )6377( Rachmanبه منظور

ﭘاسخ و مهمتر از آن مقایسه ایثن دو درمثان بثر روی بیمثاران

ﭘﮋوهﺶ در مورد نوع و حیطثه مﺸثکالت وسثواس تهیثه شثده

اخثتالل وسواسثی-

است [ ]03و شامد  92ﭘرسﺶ بسته ﭘاسخ به صورت صحیح -

اجباری در ایران و با توجه به تأثیر عمیث فرهنثب بثر درونثه

غلط است .دامنه نمرات از صفر تا  92متغیر میباشد .افزون بر

عالئم ،هدف این بررسی نﺸان دادن اهمیثت تغییثر رفتارهثای

نمره کد وسواس ،ﭘرسﺸنامه مادزلی شثامد  4خثرده مقیثاس

وسواسی و بازداری از وقوع آنها ،همچنین تغییر شناختهثای

وارسی ،شستﺸو ،کندی ،شک و نﺸخوار ذهنی است .بیﺸثترین

تحریفشده و افکار خود به خود این بیماران در کثاهﺶ عالئثم

نمثثثره در چهثثثار زیرمجموعثثثه کنتثثثرل کثثثردن ،شستﺸثثثو،

در بیماران وسواسی-اجباری مثیباشثد .بنثابراین بثا توجثه بثه

کنثثدی/تکثثثرار و شثثثک  /تردیثثثد بثثثه ترتیثثثب  7، 66، 3و 7

اهمیت مسئله درمان برتثر جهثت درمثان بیمثاران وسواسثی-

اسثت .برخی از ﭘرسﺶها به بیﺶ از یثک زیرمجموعثه تعلثث

اجباری ،هدف از این ﭘﮋوهﺶ مقایسه اثربخﺸی درمان مواجهثه

دارنثثد و بنثثابراین نمثثره کلثثی آزمثثون کمتثثر از جمثثع نمثثرات

و بازداری از ﭘاسثخ ( )ERPو درمثان فراشثناختی ( )MCTدر

زیرمجموعهها میباشد [ .]92تمرکز اصلی این ﭘرسﺸنامه ،روی

مراجعان مبتال به اختالل وسواسی-اجباری در مراکثز مﺸثاوره

عالئم وسواسی است و به ویﮋه برای ارزیابی اثر درمثان بثر روی

شهر سیرجان بود.

عالئم مناسب است .ﭘﮋوهﺸگران اعتبار همگرا و ﭘایایی بثا روش

دچار اختالالت مختلثف و بثهطثور اخث

آزمون -آزمون مجدد این ﭘرسﺸنامه را رضثایتبخثﺶ گثزارش
کردند و اعتبار سازه این آزمون را در نمونههای بثالینی و غیثر

مواد و روشها
ﭘﮋوهﺶ حاضر از نوع ﭘثﮋوهﺶهثای نیمثه آزمایﺸثی اسثت.

بالینی مورد تأیید قرار دادند [ .]03بررسیها نﺸان دادهاند کثه

جامعه آماری ﭘﮋوهﺶ حاضر را کلیه بیماران مبتال بثه اخثتالل

این ابزار نسبت به تغییرات درمانی ،حساس بوده ،ﭘایایی آن بثا

وسواسی -اجباری مراجعهکننده به مراکز مﺸاوره روانشناختی

روش بازآزمایی در حد خوب بوده می باشد [ .]96ویﮋگیهثای

شهر سیرجان در سال  31تﺸکید میدادنثد .نمونثهگیثری بثه

روانسثثنجی ایثثن ﭘرسﺸثثنامه در ایثثران توسثثط ﭘثثﮋوهﺶهثثای

اختالل

مختلفی رضایتبخﺶ اعالم شده اسثت .بثرای مثثالDadfar ،

وسواسی -اجباری بر اساس مصاحبه بالینی ساختاریافته بثرای

ضریب ﭘایثایی کثد آزمثون را  2/85و روایثی همگثرای آن بثا

اختالالت عاطفی ،ﭘرسﺸنامه وسواسی -جبری مادزلی و تأییثد

مقیاس وسواسی -اجباری ییثد را  2/87گثزارش کثرده اسثت

روش در دسترس بود .معیارهای ورود ،شامد تﺸخی

تﺸخی

[.]90

بر اساس نظر روانﭘزشک و روانشناس بالینی و سثن

سالمت جامعه
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بعد از گرفتن مﺸخصات اولیه از بیماران به منظور تﺸخی

حصثول اطمینثان از درسثثتی تﺸثخی  ،قسثمت دوم ارزیثثابی

اختالل وسواسی -اجباری و رد اختالالتی که شامد مال های

صورت گرفت کثه شثامد تاریخچثه نﺸثانههثای وسثواسهثا و

حذفی ﭘﮋوهﺶ بودنثد ،از مصثاحبه بثالینی سثاختاریافته بثرای

اجبارهثثا ،جنبثثههثثای شثثناختی ،عثثاطفی و رفتثثاری اخثثتالل،

اخثثتالالت عثثاطفی)(Seasonal Affective Disorder

ﭘیﺸثثایندها ،عوامثثد نگهدارنثثده و تثثداومبخثثﺶ اخثثتالل بثثود.

ﭘرسﺸنامه وسواسی -اجبثاری مثادزلی ،و تأییثد تﺸثخی

خالصهای از دستورالعمد اجرایی جلسات درمان فراشثناختی و

بثر

درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسخ در جدول  6مندر است.

اساس نظر روانﭘزشک و روانﺸناس بالینی استفاده شد .بعثد از

جدول  -1خالصه محتواي جلسات درمان فراشناختی وسواسی-اجباري
جلسات
جلسه 1
جلسه
جلسه9
جلسه4
جلسه5
جلسه1
جلسه1
جلسه8

محتوای جلسات
معارفه ،ارزیابی و گردآوری دادههایی چون ماهیت نشانههای وسواسی ،اعمال آیینی ،معرفی هیجانها و ابعاد آن و رابطه آنها با باورهای فراشناختی
معرفی بیماری وسواس به عنوان بینظمی هیجانی و ترسیم نمودار فراشناختی آن ،معرفی منطق درمان شناختی و الگوی فراشناختی وسواس و تعیین اهداف
درمانی ،شناسایی و فراخوانی شناختوارههای منفی
آموزش تکنیک فاصله گرفتن از ذهن آگاهی ،بیماران یاد بگیرند که با افکار همچون ابری در ذهن خود برخورد کنند ،چنانچه نیاز به پردازش نداشته باشد
ارزیابی فرا باورهای مثبت و منفی جهت تغییر فرا باورهای مربوط به آیینمندیها و درآمیختگیها .آموزش تجارب رفتاری ،ارائه اسناد مجدد کالمی جهت
شکستن سیکل درآمیختگی از طریق سؤاالتی دربارهی ساز و کار درآمیختگی افکار یعنی کاهش ناهمخوانی ،بازنگری تاریخچهای و تجارب رفتاری
آموزش جهت درگیر شدن با نشخوار فکری ،نگرانی تکرارشونده و تضعیف باورهای مربوط و ایجاد سبک سازگارتر فکری و رفتاری (جریان پردازشی جدید).
توضیح تفاوت شیوهی پردازشی بین افراد بهنجار و بیمار
رویکردهای رفتاری درمان وسواس :روشهای تحلیل سود و زیان ،آزمایش به تعویق انداختن رفتارهای آیینی ،روش آموزش توجه (Attention Training
) Techniquesو تمرکز مجدد توجه موقعیتی) (Situational Attention Refocusingجهت کاهش شدت افکار وسواسی
آموزش به بیمار جهت فاصله گرفتن از غنیسازی ذهن از خود(،بیش از حد به خود و نگرانیهای خود توجه نکند) ،به تعویق انداختن نگرانی و توسعهی
هوشیاری .برنامههای رفتاری اصالح توجه ،مواجهه و تجارب جلوگیری از پاسخ
آماده کردن شرکتکنندگان برای اختتام جلسات ،اصالح نشانههای توقف و مالك دانستن ،طرحریزی اولیه ،طرحریزی جایگزین ،شناسایی موانع موجود در
بهکارگیری روشها ،علتیابی و رفع آن و در نهایت نتیجهگیری .در هر جلسه عالوه بر مرور جلسه و تمرینات جلسه قبل ،تکالیف خانگی نیز داده شد(.)99

خالصه جلسات مواجهه و بازداري از پاسخ()ERP
جلسات
جلسه 1

محتوای جلسات
برقراری رابطه خوب با مراجع و به دست آوردن اطالعات در مورد سابقه وسواس او همچنین توضیح سببشناسی اختالل وسواس و آموزش درمان و بستن قرار
داد درمانی

جلسه

تهیه سلسله مراتب از افکار وسواسی و موقعیتهای مورد اجتناب و طراحی جلسات اول مواجهه و آموزش تکنیکهای بازداری از پاسخ

جلسه 9

مواجهه تخیلی با مادههای اول سلسله مراتب و کمک به بیمار جهت قطع رفتارهای وسواسی

جلسه 4

مواجهه با چند ماده بعدی سلسله مراتب ،کمک به بیمار جهت توقف رفتارهای وسواسی ،بررسی موانع موجود بر سر راه بازداری از پاسخ

جلسه 5

مواجهه با مادههای پایانی سلسله مراتب

جلسه 1

مواجهه کامل با تمام موارد سلسله مراتب افکار وسواسی و موقعیتهای مورد اجتناب ،کمک به بیمار جهت قطع رفتارهای وسواسی

جلسه 1

ارزیابی اجتناب از تکالیف خانگی ،کنترل موانع موجود بر سر راه بازداری از پاسخ

جلسه 8

آماده کردن مراجع برای اتمام دوره درمانی و پیشنهاد راهکارهایی برای حفظ نتایج درمان (.)94

مواجهه و بازداری از ﭘاسخ و گروه کنتثرل متأهثد بودنثد .ایثن
میزان برای گروه درمان فراشناختی  0( %69نفر) محاسبه شد.

یافتهها

سایر مﺸخصات گروههای مورد بررسی در جدول  0آورده شده

بررسی نتایج نﺸان داد در گروه هثای آزمثایﺶ و کنتثرل %57

است.

( 7نفر) آزمودنیهثا مثرد بودنثد 9( %02 .نفثر) از افثراد گثروه
سالمت جامعه
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جدول -2مشخصات جمعیت شناختی گروههاي آزمایش و گروه کنترل در مراجعان مبتال به اختالل وسواسی-اجباري در مراکز مشاوره شهر سیرجان در سال 69
گروه

درمان مواجهه و بازداری از پاسخ

درمان فراشناختی

گروه کنترل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)59( 8

)59( 8

)41( 1

)41( 1

)81( 19

)83( 1

زن

)59( 8

مرد

)41( 1

مجرد

)83( 1

متأهل

) 3( 9

زیر دیپلم

)3( 3

دیپلم

)13( 3

لیسانس

)99( 5

فوق لیسانس

)1( 1

جنسیت

وضعیت تأهل

تحصیالت

سن
مدت بیماری

درجدول  9شاخ

()19

) 3( 9

()19

) 3( 9

)41( 1

)41( 1

) 1( 4

)99( 5
)3( 3

()19

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

3/14 ± 1/48

93/5 ± 3/ 9

91/95 ± 1/3

9/11 ± /31

9/41 ± 1/15

9/94 ± 1/83

درمان و کنترل برای متغیرهای مورد بررسی در ﭘﮋوهﺶ آورده

های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه

شده است.

مورد بررسی شامد میانگین ،انحراف معیار در مراحد
ﭘیﺶآزمون و ﭘسآزمون و آزمون تی وابسته در گروه های

جدول  -3میانگین و انحراف معیار نمره کل وسواس در مراجعان مبتال به اختالل وسواسی-اجباري در مراکز مشاوره شهر سیرجان در سال  69در مراحل پیشآزمون-پس آزمون (تعداد
هر گروه = )11
گروه

پسآزمون

پیشآزمون
انحراف معیار  ±میانگین

درمان مواجهه و بازداری از پاسخ
درمان فراشناختی
گروه کنترل

43/514 ± 8/13

3/54

4 /45 ± 13/895
98/311 ± 4/559

آزمون  tوابسته در گروه های درمان و کنترل

برای مﺸخ

p

کثردن میثزان تفثاوت نمرات ﭘثسآزمثون از

3/1
3/11

انحراف معیار  ±میانگین
94/591 ± 1/191
43/31 ± 8/11
98/151 ± 4/ 11

p

3/393
3/343
3/133

 p >3/35اختالف معنی دار

ﭘیﺶ آزمون بود و نمرات ﭘیﺶآزمون به عنثوان متغیثر همگثام

آزمثثون تحلیثثد کوواریثثانس یثثک متغیثثری اسثثتفاده شثثد.

برای کنترل تأثیر درمانی آنها در بدو ورود به مداخله بثه کثار

ﭘیﺶفرضهای توزیع نرمال نمثرات و همسثانی واریثانسهثای

رفته اسثت .بثرای آزمثودن ایثن فثرض کثه درمیان مواجهیه و

متغیر وابسته که از ﭘیﺶفرضهای آمثاری استفاده از آزمثون-

بازداری از پاسخ ،و درمان فراشیناختی در مراجایان مبیتال بیه

های ﭘارامتریک است بثثه وسثثیله آزمثونهثای کولمثوگروف-

اختالل وسواس تثأثیر دارد ،از آزمثون تحلیثد کواریثانس یثک

اسمیرنوف ،و آزمون لثوین بثا مقثادیر ( )p>2/24مثورد تأییثد

متغیری استفاده شده کثه نتثایج آن در جثدول  5آورده شثده

قرار گرفثت .همچنثین متغیثر همگثام در ایثن ﭘثﮋوهﺶ نمثره

است.

سالمت جامعه
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جدول  -4نتایج تجزیه و تحلیل کواریانس بر روي نمرههاي پسآزمون گروه هاي آزمایش و گروه کنترل در مراجعان مبتال به اختالل وسواسی-اجباري در مراکز مشاوره شهر سیرجان
در سال 69
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

متغیر کمکی (پیشآزمون)

1919/14

1

1919/14

درمان مواجهه و بازداری از پاسخ

55/89

1

55/89

خطا

1 84/15

49

113 /91

متغیر کمکی (پیشآزمون)

1314/53

1

1314/53

درمان فراشناختی

183/ 9

1

183/ 9

خطا

335/9

49

119/19

متغیر کمکی (پیشآزمون)

119 /9

1

119 /9

گروه کنترل

13/5

1

13/5

خطا

1384/53

49

سطح معنیداری

F

**14/191

توان آزمون

3/31

*3/5 9

3/95

3/348

1/ 1

3/1

/144

49/98

٭ ٭  p<3/31اختالف معنیدار

٭  p<3/35اختالف معنیدار

نتایج جدول نﺸان میدهد که تفاوت بین نمرات ﭘسآزمون

وسواس مراجعین تفثاوت معنثیداری وجثود دارد .بثه عبثارتی

وسواس بثین دو گثروه مواجهثه و بثازداری از ﭘاسثخ و درمثان

دیگر اثربخﺸی درمان مواجهثه و بثازداری از ﭘاسثخ نسثبت بثه

فراشناختی بثا ثابثت نگثه داشثتن اثثر ﭘثیﺶ آزمثون معنثیدار

درمان فراشناختی در کاهﺶ وسواس به طور معنیداری بیﺸتر

است( .)p<3/24به این معنی که بین اثربخﺸی درمان مواجهثه

است .برای تعیین منبع دقی تفاوت گروه هثا از آزمون تعقیبی

و بثثازداری از ﭘاسثثخ و درمثثان فراشثثناختی در کثثاهﺶ شثثدت

توکی استفاده شد (جدول .)4

جدول  -1نتایج آزمون توکی براي مقایسه تفاوت معنیداري مطمئن میانگینها بین پسآزمون گروههاي آزمایش و گروه کنترل
گروههای مورد مقایسه

وسواس

خطای استاندارد

سطح معنیداری

تفاوت میانگینها

درمان مواجهه و بازداری از پاسخ  -درمان فراشناختی

5/5 5

1/44

3/399

درمان مواجهه و بازداری از پاسخ –کنترل

9/114

1/511

3/34

درمان فراشناختی -کنترل

1/311

1/891

3/3 5

٭  p<3/35اختالف معنیدار

همانطور که جدول  4نﺸان میدهد درمان مواجهه و

گروه کنترل است ( ،)p=2/204و درمان مواجهه و بازداری از

مؤثرتر از درمان فراشناختی است

ﭘاسخ ،مؤثرتر از درمان بیارتباط گروه کنترل است

بازداری از ﭘاسخ

(.)p=2/250

( ،)p=2/299درمان فراشناختی مؤثرتر از درمان بیارتباط

جدول  -9نتایج آزمون  tوابسته براي تفاوت پیش آزمون و پس آزمون نشانگان اختالل وسواسی-اجباري در گروههاي آزمایش

وسواس

درجه آزادی

سطح معنیداری
> 3/331
> 3/331

تفاوت میانگین

انحراف معیار

T

درمان مواجهه و بازداری از پاسخ

1/31

3/34

3/1 4

15

درمان فراشناختی

/1

3/15

3/581

15

٭  p<3/331اختالف معنیدار

همانطور که در جدول  1مﺸاهده میشود سطح معنیداری

میشود درمانهای مواجهه و بازداری از ﭘاسثخ و فراشثناختی

برای تفاوت ﭘیﺶآزمون و ﭘسآزمون وسواس در درمان مواجهه

موجب کثاهﺶ وسثواس در افثراد مبثتال بثه اخثتالل وسثواس

و بثثثثازداری از ﭘاسثثثثخ ( )p<0/001 ،t=0/105و درمثثثثان

میشوند.

فراشثثناختی ( )p<2/226 ،t=2/487کثثوچکتر از  2/226اسثثت.
بنثابراین بثثا  %33اطمینثان فثثرض صثفر رد و نتیجثثه گرفتثثه
سالمت جامعه
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خود بیثان مثیدارنثد کثه بثر اسثاس نظثر  Kratochwillو

بحﺚ
ﭘﮋوهﺶ حاضر با هدف مقایسه اثربخﺸی درمثان مواجهثه و

 Morrisمواجهه باع میشود تا فرد با عامد یثا عثواملی کثه

بازداری از ﭘاسخ و درمثان فراشثناختی در مراجعثان مبثتال بثه

باع

ایجاد اضطراب در وی میگردد ،روبرو شود .این مواجهثه

اختالل وسواس-اجباری انجام شد .نتثایج ﭘﮋوهﺶ نﺸاندهنده

باع

افزایﺶ میزان اضثطراب در فثرد مثیگثردد و بثه کمثک

آن است که بین درمان مواجهثه و بثازداری از ﭘاسثخ و درمثان

بازداری از ﭘاسخ مانع از انجام تﺸثریفات وسواسثی بثه منظثور

فراشناختی در کاهﺶ سطح وسواس تفاوت معنثیداری وجثود

اجتناب یا فرار فرد از موقعیت اضطراب برانگیز مثیشثود .ایثن

دارد .این یافته با نتایج ﭘﮋوهﺶهای ذید کثه آنهثا نیثز تثأثیر

شیوه هنگامی که به دفعات و برای ساعتهای طوالنی استفاده

مثبت درمان مواجهثه و بثازداری از ﭘاسثخ را بثر روی کثاهﺶ

گردد منجر به کثاهﺶ رفتارهثای وسواسثی در فثرد مثیشثود

وسواس نﺸان دادند همخوان است.

همچنین آموزش رفتاری والدین منجر بثه نظثارت والثدین بثر
تکثثالیف خثثانگی کثثود

 Foaو همکارانﺶ در نتیجهگیری از هجده ﭘثﮋوهﺶ ،بیثان

مثثیگثثردد .ایثثن نظثثارتهثثا نیازمنثثد

میکنند در واقع هدف از مواجهه ،آموزش این موضوع بثه فثرد

آموزشهای مفصثد ،مثروری بثر منطث درمثان ،رهنمودهثای

او بسثیار

خاص نظارت و سرمﺸ دهی توسط درمانگر بثه والثدین اسثت

هستند .در این روش در عین مواجهثه فثرد

که منجر میشوند تا والدین را به عنوان کمک درمانگرانی برای

با موقعیت ترسنا  ،وی برای ایجاد وقفه در هر نوع رفتاری که

در منزل آموزش دهند [.]94

است که اشیاء ،موقعیتها ،افکار و تصورات ترسثنا
امن و غیرترسنا

درمان نﺸانههای وسواس کود

مانع این رویارویی می شود و یا به آن ﭘایثان مثیبخﺸثد مثورد

به نظر میرسد در تبیین اثربخﺸثی الگثوی فراشثناختی در

تﺸوق قرار میگیرد .همزمان با آن ارزیابی مجدد ترسهثا نیثز

ﭘﮋوهﺶ حاضر (هر چند اثربخﺸثی کمتثر از درمثان مواجهثه و

مورد تﺸوی قرار میگیرد به نحوی که بیمثار درمثییابثد کثه

بازداری از ﭘاسخ داشت) ذکر این نکته الزم اسثت کثه در ایثن

چیزهای مورد ترس در واقع اتفاق نمیافتند [.]1

رویکرد به جای اینکه درمان شامد چثالﺶ بثا افکثار مثزاحم و

 Abolqasemiو  Safar Yazdiدر مطالعثثه خثثود بثثثه

باورهای ناکارآمد باشد ،شامد ارتبثاط با افکار به طریقی اسثت

منظثور بررسثی اثربخﺸی تکنیک مواجهه همراه جلثوگیری از

کثه مثانع ایجثاد مقاومثت و یثا تحلیثد ادراکی ﭘیچیده شثثود

ﭘاسخ و غرقهسازی بر وسثواس شستﺸثوی بیمثاران مبثتال بثه

و بتوانثثثد راهبردهثثای تفکثثثر ناسثثثازگار در مثثورد نگرانثثی و

اختالل وسواسی-اجباری نﺸان داده که بین اثربخﺸی تکنیثک

همچنین نظارت غیرقابد انعطاف بر تهدید را از بین ببرد .ذکثر

مواجهه همراه جلثوگیری از ﭘاسثخ و غرقثهسثازی در کثثاهﺶ

این نکته مهثم اسثثت کثثه وجثثود باورهثثای منفثی بثهطثور
نمثیتواننثد دربثاره ی الگثثوی تفکثثر و ﭘاسثخهثای

شثدت عالئم وسواس شستﺸو در بیمثاران مبثتال بثه اخثتالل

مﺸثخ

وسواس تفاوت وجود دارد .همچنثین تکنیثک مواجهثه همثراه

متعاقب آن توضیحی ارائه دهنثد .آنچثه در ایثن جثا مورد نیاز

جلثوگیری از ﭘاسثخ در کاهﺶ شدت عالئم وسواس مثؤثرتر از

اسثت بهحساب آوردن عثواملی اسثثت کثثه تفکثثر را کنتثرل

غرقهسازی بود و در تبیین نتایج خود بیثان مثیکننثد کثه در

میکنند و وضعیت ذهن را تغییر میدهند که مهمترین وجثثه

واقع هدف از مواجهه ،آموزش این موضثوع بثه فثرد اسثت کثه

درمثان فراشثناختی اسثت [.]99
با توجه به ﭘﮋوهﺶ  Rajezi Isfahaniو همکاران با عنثوان

افکار و تصورات او غیثر ترسثنا انثد و هثی خطثری آنهثا را

کاربرد فراشناخت درمانی در کاهﺶ نﺸانهها و افثزایﺶ سثطح

تهدید نمیکند [.]7
همچنین نتیجه مطالعثه  Mahdiو  Faramarziنﺸثان داد

عملکرد در اختالل وسواسی-اجباری مقاوم به درمثان دارویثی،

که درمان ترکیبی مواجهه همراه با بازداری از ﭘاسخ و آمثوزش

نﺸثثان داده شثثده اسثثت کثثه درمثثان فراشثثناختی بثثه نحثثوه

رفتاری والدین بر کاهﺶ نﺸانگان وسواسی-اجباری کودکان 5

ﭘاسخگویی فرد به افکارش و شکد ارتباط با آنهثا تأکیثد دارد.

تا  8ساله مبتال بثه همبثودی اخثتالالت وسواسثی-اجبثاری و

با توجه به تأکیدی که این درمان بر تغییر فرآیند افکثار بیمثار

بیاعتنایی مقابلهای تأثیر دارد [ .]60آنها در تبیین یافتثههثای

دارد چالﺶ مستقیم با وسثواسهثای فکثری بثه عنثوان عامثد
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برانگیزاننده اجبارها تنها باع توجه بیﺸتر بر نیثاز بثه کنتثرل

میتوان به عنوان یکی از درمثانهثای کمکثی دانسثت کثه بثه

این افکار شده و مراجع و درمانگر را به طور همزمان در بثاتالق

همراه درمانهای دیگر در مراکز آموزشثی از جملثه مثثدارس،

وسواس های فکری مراجع غرق مینمایثد [ .]00بنثابراین ایثن

دانﺸگاه ها ،و همچنین مراکثز مربثثوط بثثه سثثالمت جامعثه،

درمان می تواند یک برنامه درمانی مؤثر بعد از درمان مواجهه و

توسط روانﺸناسان ،روانﭘزشکان و سایر درمانگران برای کاهﺶ

بازداری از ﭘاسخ در نظر گرفته شود.

شدت عالئم وسواس استفاده شود.

در نهایت با در نظر گرفتن این مسئله که میثانگین نمثرات
آزمودنیهای گروه آزمایﺸی درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسثخ

تعارض منافع

نسبت به گروه آزمایﺸی درمان فراشناختی و همچنثین گثروه

در این ﭘﮋوهﺶ هی گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان

کنترل تفاوت بیﺸتری در ﭘسآزمون داشته است و ایثن نﺸثان

گزارش نﺸده است.

از تأثیرگذاری این روش درمانی بر بیماران وسواسثی-اجبثاری
دارد .با توجه به ثبات میانگین نمثرات در افثراد گثروه کنتثرل

سهم نویسندگان

می توان استنباط کرد که اختالل وسواس-اجبثاری در صثورت

مطهره نصرت آبادی اجرای مداخله آموزشی و نگارش مقاله،

عدم درمان ،یک مﺸکد ثابت و ﭘایدار است کثه گذشثت زمثان

علی افضلی گروه امور مربوط به همکاری در اجثرای مداخلثه و

منجر به تثبیت و حتی توسعه آن میشود .این مسئله تأکیدی

گرداوری دادهها و مرتضی ذرهﭘرور تالی بازبینی و اصالح مقالثه

است بر این موضوع کثه احتمثال بهبثودی در وسثواس بثدون

را بر عهده داشتهاند.

دخالثت عامثد درمثانی بسثیار نثاچیز و حثداقد در بزرگسثثالی
نامحتمثثد اسثثت .از جملثثه محثثدودیتهثثای مطالعثثهی حاضثثر

تشکر و قدردانی

میتوان به در دسترس نبودن تعداد دقیقی از جامعهی افراد بثا

نویسندگان این ﭘﮋوهﺶ بر خود الزم میداننثد از مسثئولین

اختالل وسواس در شهر سثیرجان و عثدم همکثاری بعضثی از

محترم اداره بهزیستی جهت نامهنگاری به مراکز مﺸاوره بثرای

مراکز مﺸثاوره و مراجعثان دچثار اخثتالل وسواسثی -اجبثاری

همکاری با انجام این ﭘﮋوهﺶ و همچنین مدیران مراکز مﺸاوره

میباشد.

و مراجعین گروه نمونه ،به خاطر همکاری صمیمانه در اجرای
این ﭘﮋوهﺶ ،کمال قدردانی و سپاسگزاری را داشته باشند.

نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه ﭘیﺸنهاد میشود
به استفاده از درمان مواجهه و بازداری از ﭘاسخ بیﺸتر از درمان
فراشناختی بر روی کاهﺶ نﺸانگان اختالل وسواسثی-اجبثاری
در مراجعان مراکز مﺸاوره توجه شثود .در نهایت ایثن درمان را

Reference
Seyyed Mohammadi Y. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. (Translation). American
Psychiatric Association. 5nd ed. Washington: APA; 2013: 347-8.
Fisher PL, Wells A. Metacognitive therapy for obsessive–compulsive disorder: A case series. JBTEP
2008;39(2):117-32.
White K, Steketee GS, Julian J. Course and comorbidity in OCD. 1nd ed. Unpublished manuscript; 1992: 3316.
Mokammeli Z, Neshatdoost H, Abedi MR. Effectiveness of cognitive behavior group therapy in obsessive
[compulsive disorder. Advances in Cognitive Science 2005; 28(6):8-13. ]Persian
Riggs D, Foa E. Obsessive-compulsive disorder. In D.H. Barlow (Ed.), Clinical Handbook of psychotherapy.
2nd ed. New York: The Guilford Press; 1993: 189-239.
Foa EB, Steketee G, Grayson JB, Turner RM, Latimer PR. Deliberate exposure and blocking of obsessivecompulsive rituals: Immediate and long-term effects. Behavior Therapy 1984;15(5):450-72.
سالمت جامعه

51

1.
2.
3.
4.
5.
6.

دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1931

مطهره نصرتآبادی و همکاران

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

مقایسه تأثیر درمان مواجهه و درمان فراشناختی بر وسواس

Abolghasemi SH, Safar YN. Comparison of Effectiveness of exposure and response prevention & Flooding the
compulsive washing Technique on Obsessive Compulsive Disorder in Patients with Obsessive-Compulsive
Disorder. Journal of Healthy breeze 2012; 1)1(: 31-4. ]Persian]
Imani M, Mahmood AM, Bakhshi PA, Farnam A, Gholizadeh H. A Comparative Study of the Cognitive
Effectiveness of Behavioral Therapy, Exposure and Response Prevention and Fluoxetine in Improving Patients
with Obsessive-Compulsive Disorder, SHUMS 2008; 16(34): 39-50. ]Persian[
Hamid N, Ataie MV, Eydi BM. Comparison efficacy of three methods of cognitive behavior therapy,
pharmacotherapy and cognitive behavior therapy whit exposure and response prevention in obsessive
compulsive disorder symptoms. Jentashapir 2012; 3: 1-12. [Persian]
Aliloo M, Imani M, Bakhshi PA, Farnam A. The Effect of Therapeutic Methods of Cognitive Behavioral
Therapy, Exposure and Prevention of Responses in Obsessive-Compulsive Disorder. MJTU MS 2009:31(3):
71-7. ]Persian[
Franklin ME, Abramowitz JS, Kozak MJ, Levitt JT, Foa EB. Effectiveness of exposure and ritual prevention
for obsessive-compulsive disorder: randomized compared with nonrandomized samples. JCCP
2000;68(4):594-602.
Mahdavi H, Faramarzi S. The Effect of Combined Therapy Treatment with Response Inhibition and Parent's
Behavioral Training on Obsessive-Compulsive Disorder in Children with Collaboration Disorder, Coping
Disorder, and Obsessive-Compulsive Disorder.JFMH 2016;18: 449-54.
Arch JJ, Abramowitz JS. Exposure therapy for obsessive–compulsive disorder: An optimizing inhibitory
learning approach. JOCRRD 2015;6:174-82.
Myers SG, Fisher PL, Wells A. Metacognition and cognition as predictors of obsessive-compulsive symptoms:
A prospective study. IJCT 2009;2(2):132-42.
Myers SG, Fisher PL, Wells A. An empirical test of the metacognitive model of obsessive-compulsive
symptoms: fusion beliefs, beliefs about rituals, and stop signals. JAD 2009;23(4):436-42.
Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. 1nd ed. New York: Guilford Press; 2009: 21520.
Firoozabadi A, Shareh H. Effectiveness of detach mindfulness technique in one case with obsessive
compulsive disorder. ACS2009: 42(7):1-7. [Persian]
van der Heiden C, van Rossen K, Dekker A, Damstra M, Deen M. Metacognitive therapy for obsessive–
compulsive disorder: A pilot study. JOCRD 2016;9:24-9.
Abdolahzadeh F, Javanbakht M, Abdolahzadeh H. A Comparative Study on the Effect of Metacognitive
Therapy and Drug Therapy. JSUMS 2011: 18 (2): 110-8. [Persian]
Rees CS, van Koesveld KE. An open trial of group metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder.
JBTEP 2008;39(4):451-8.
Andooz z. Efficacy of the wells model of meta cognitive therapy in treatment of one case with obsessive
compulsive disorder. IJPCP 2006: 12(1):59-66. [Persian]
Rajezi ES, Fata L, Hassanabadi HR, Yaghuobi H, Zahiroddin A, Sadr SS, et al. Application of Metacognitive
Therapy in Reducing Signs and Increasing the Level of Performance in Obsessive Compulsive Disorder Drug
Resistant Disorder: A Case Study. JRM 2016: 5(2): 40-51. [Persian]
Hansmeier J, Exner C, Rief W, Glombiewski J. A test of the metacognitive model of obsessive-compulsive
disorder. JOCRD 2016;10:42-8.
Simons MA, Schneider SB, Herpertz-Dahlmann B. Metacognitive Therapy versus Exposure and Response
Prevention for Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder. Psychother Psychosom 2006;75(1):257–264.

25. Solem S, Håland ÅT, Vogel PA, Hansen B, Wells A. Change in metacognitions predicts outcome in
obsessive–compulsive disorder patients undergoing treatment with exposure and response prevention. BRT
2009;47(4):301-7.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Barahmand U, Tavakolian E, Alaei S. Association of Metacognitive Beliefs, Obsessive Beliefs and
Symptom Severity With Quality of Life in Obsessive–Compulsive Patients. APN 2014;28(5):345-51.
Asl APSS, KHodabakhsh R., Mehri NSA. Comparison of the Effectiveness of Cognitive and Behavioral
and Metacognitive Therapy on Intellectual and Practical Obsession. JPS 2017: 13 (1): 83-100. [Persian]
Grøtte T, Solem S, Vogel PA, Güzey IC, Hansen B, Myers SG. Metacognition, responsibility, and
perfectionism in obsessive–compulsive disorder. CTR 2015;39(1):41-50
Hodgson RJ, Rachman S. Obsessional-compulsive complaints. BRT 1977;15(5):389-95.
Rachman SJ, Hodgson RJ. Obsessions and compultions. 1nd ed. New Jersey: prentice- Hall; 1980: 120-121.
Emmelkamp PM, Beens H. Cognitive therapy with obsessive-compulsive disorder: A comparative evaluation.

1931  بهار،1  شماره،دوره دوازدهم

51

سالمت جامعه

مطهره نصرتآبادی و همکاران

مقایسه تأثیر درمان مواجهه و درمان فراشناختی بر وسواس

BRT 1991;29(3):293-300.
32. Dadfar, M. (dissertation). Comorbidity of personality disorders in obsessive-compulsive patients and
comparison with normal people. Tehran: Psychiatric Institute; 1997: 45-50. (Persian)
33. Wells A. Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. 1nd ed. New York: John Wiley
& Sons ; 2003; 218-225.
34. Leahy RL, Holland SJ, McGinn LK. Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders.
1nd ed. New York: The Guilford Press; 2011: 242-76.
35. Morris RJ, Kratochwill TR. The practice of child therapy. 5nd ed. United States: Taylor & Francis Group;
2012: 183-351.

1931  بهار،1  شماره،دوره دوازدهم

58

سالمت جامعه

مطهره نصرتآبادی و همکاران

مقایسه تأثیر درمان مواجهه و درمان فراشناختی بر وسواس

Comparison of the Effect of Exposure and Response Prevention
Therapy and Metacognitive Therapy on Obsessive-compulsive
Disorder Syndrome
Nosrat Abadi M1, Afzali Grouh A2, Zarehparvar Tali M3
1- MSc, Dept of General Psychology, Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. (Corresponding Author)
Email: motinosi1367@gmail.com, Tel: 09375357013
2-MSc, Dept of General Psychology, Zarand Islamic Azad University, Kerman, Iran.
3- Assistant Prof, Dept of Sociology, Islamic Azad University, Kerman branch , Kerman, Iran.

Received: 31 October 2017

Accepted: 25 May 2018

Introduction: Today, there are an increasing number of patients suffering from obsessivecompulsive disorder or repetitive behaviors and as a result interfering with their daily life activities.
Therefore, treatment of this disorder is of particular importance for therapists working on this field.
The purpose of this study was to compare the efficacy OF exposure and response prevention
therapy and metacognitive therapy in patients with obsessive-compulsive disorder.
Materials and Methods: This is a semi-experimental study with pre- and post-test and a control
group. Statistical population included people with obsessive-compulsive referred to counseling
centers of Sirjan City. Forty five patients selected as convenience sample were then randomly
divided into three groups of 15, two test groups and one control group. The first test group received
8 weekly sessions of meta-cognitive therapy. Exposure and response prevention therapy was
assigned for the second test group with similar duration and control group received an irrelevant
intervention. The data gathering instrument was the Obsessive-Compulsive checklist of Madesley.
Descriptive statistics, covariance analysis and Tukey post hoc test were used to analyze the data.
Results: The results indicated that exposure and response prevention therapy had a significant
effect on reduction of the mean scores of the obsessive-compulsory disorder compared to the
control group (p=0.012). Also, the difference between the scores of pre- and post-test was
statistically significant (p=0.033).
Conclusion: Based on the findings of this study, the effect of exposure and response prevention
therapy on reduction of obsessive-compulsive disorder was higher than that of meta-cognitive
therapy and it may be a useful and applicable therapeutic method for relevant therapists working at
consultant centers.
Keywords: Exposure therapy and response prevention therapy, Meta-cognitive therapy, Obsessivecompulsive disorder, consultant centers.
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