چکیده:
مقذمٍ ي َذف :اعتیاد یک تیماری پیچیذٌ ،مشمه ي چىذ تعذی اعت ي درمان آن تغیار مؾکل ي سمان تز اعت ۸۹ .درصذ افزاد
معتاد اگز در عال ايل درمان ،داري درماوی را َمزاٌ درماوُای ريان ؽىاختی پیگیزی وکىىذ مصزف مجذد مًاد را ؽزيع خًاَىذ کزد.
يجًد لغشػ یکی اس چالؼ َای اصلی در درمان مصزف مًاد اعت کٍ مًجة مؾکالت عذیذٌ ي ؽکغت درمان می گزدد ،لذا تًجٍ
يیضٌ ای را می طلثذَ .ذف پضيَؼ حاضز تزرعی اثز تخؾی دي ريیکزد رفتاری ي ؽىاختی رفتاری تز میشان لغشػ تیماران تحت
درمان وگُذاروذٌ تا متادين مزاجعٍ کىىذٌ تٍ کلىیک ديلتی درمان عًء مصزف مًاد ؽُزعتان گىاتاد عال  13۹۸تًدٌ اعت.
ريػ تحقیق :در یک مطالعٍ ویمٍ تجزتی ،تمامی تیماران مزاجعٍ کىىذٌ تٍ کلىیک ديلتی درمان عًء مصزف مًاد کٍ در سمان
پضيَؼ  10۹وفز تًدوذ مًرد غزتالگزی قزار گزفتٍ .اس تیه آوان تعذاد  ۶۶وفز تز اعاط مالک َای پضيَؼ اوتخاب ي تٍ تصادف در
یکی اس عٍ گزيٌ درمان  MMT +گزيٌ درماوی ؽىاختی -رفتاری یا درمان  MMAT +رفتار درماوی گزيَی ي گزيٌ گًاٌ قزار
گزفتىذ .گزيٌ َای آسمایؼ طی  12جلغٍ گزيَی یک عاعتٍ تٍ صًرت َفتگی ي تٍ مذت َ 12فتٍ تحت درمان قزار گزفتىذ .گزيٌ
گًاٌ درمان  MMTي مذاخالت اوفزادی معمًل کلىیک را تذين َیچ گًوٍ مذاخالت گزيَی دریافت ومًد .آسمًدویُا تٍ کمک
مصاحثٍ عاختار یافتٍ ؽاخص مصزف مًاد افیًوی ،چک لیغت میشان غیثت ي لغشػ تزاعاط مزفیه ادرار ،قثل اس آغاس درمان ،پایان
ديرٌ درمان ي پایان مزحلٍ پیگیزی  ۶ماٍَ پظ اس درمان گزيَی ارسیاتی ؽذوذ دادٌ َا تٍ کمک ريؽُای آماری آسمًن  ،tتحلیل
ياریاوظ یک طزفٍ ي آسمًن خی دي تحلیل ؽذوذ.
یافتٍ َا :وتایج وؾان داد کٍ َز دي ريیکزد رفتار درماوی گزيَی ي گزيٌ درماوی ؽىاختی -رفتاری وغثت تٍ مذاخالت اوفزادی ريتیه
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وتیجٍ گیزی :تٍ مىظًر اثزتخؾی تیؾتز درمانَ MITمزاٌ تًدن آن تا گزيٌ درماوی ؽىاختی رفتاری تًصیٍ می ؽًد.
ياصٌ َای کلیذی :درمان ؽىاختی رفتاری ،ريیکزد درمان رفتاری ،متادين ،لغشػ

